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Úvod:
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Služba proroka Jeremiáše spadá do posledních let judského království (627-586 
př. K.), před zpustošením národa útoky Babyloňanů (Jer 50,23). Jeremiáš proroko
val „ostatkům“ zbylým v Izraeli a těm, kteří později přesídlili do Egypta dokonce i po 
vpádu Babyloňanů v roce 586 př. K.

Osmnáct let Jeremiáš podporoval krále Joziáše v jeho úsilí o nápravu národa. 
Všechny tyto snahy však neměly dlouhého trvání. Po Joziášově smrti se jako 
povodeň rozšířila modloslužba a odpadnutí. Jako poslední skutek milosrdenství 
Bůh judskému národu dovolil na 70 let odejít do zajetí a exilu, aby uchoval spásné 
poznání na zemi. Jeremiášovým úkolem bylo oznamovat tento nadcházející soud 
a vyzývat jak národ, tak jednotlivce k pokání.

Jeremiáš, kterého lidé považovali za zrádce, se denně setkával s posměchem, 
někdy dokonce i s násilím a nebezpečím života. I když ho tento nepřátelský postoj 
zpočátku odrazoval, vytrval v určeném poslání. Nakonec Boží předpovědi soudu 
a zaslíbení obnovy zaznamenal písemně.

Kniha Zjevení Jana používá tyto historické události z doby Jeremiášovy jako 
předobrazy událostí posledních dnů. Moderní „Babylón“ znamená systém falešné
ho náboženství, které pohltí každého, kdo není oddaný Kristu. Ježíš Kristus před
stavuje světu poselství tři andělů a vyzývá, aby jej všichni přijali a odmítli „Babylón“ 
posledních dnů. (VizZj 14,6-12.)

Jeremiáš ve své knize rozvinul zásady spravedlnosti. V průběhu studia tohoto 
čtvrtletí si povšimni, jak jsou tyto zásady blízké dnešní církvi i tvému osobnímu 
životu. Užitečné rovněž bude povšimnout si podobností mezi Jeremiášovým živo
tem a životem Pána Ježíše. Bude užitečné, když budeme uvažovat o Jeremiášovi 
jako o živém předobrazu přicházejícího Vykupitele. „Každý z nich byl 'muž plný 
bolesti, zkoušený nemocemi'; každý 'přišel mezi své a jeho vlastní ho nepřijali’; 
každý prožil odmítnutí, opuštěnost a zklamání. V Jeremiášově knize nacházíme 
popis skutečností o životě našeho Pána, kterých se evangelisté jen lehce dotýka
jí.“ (F. B. Meyer, Jeremiáš)

Úvod ke knize Pláč Jeremiášův jsme zařadili až k úkolu, který se zabývá touto 
knihou.



MÍSTO V BOŽÍM PLÁNU

Jeremiáš 1. a 2. kapitola
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1t-úkol Týdenod-27^března-do*2^dubna»1994

Základní text
„Ale Hospodin mi řekl: 'Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, 
a všechno, co ti přikážu, řekneš.’" (Jer 1,6)

Základní otázka
Někdy se nám může zdát, že Bůh se nezajímá o těžkosti, se kterými se církev 
setkává. Jaká Boží vlastnost nás ujišťuje, že události se Bohu nevymykají 
z rukou? Jak Bůh připravuje církev na blížící se krizi?

Mistr Jan Hus se stal kazatelem v Betlémské kapli ve věku třiceti let. Také Martin 
Luther byl mladým mužem — měl málo přes třicet, když zahájil reformaci 16. století. 
Jan Kalvín se přidal k reformaci ve věku čtyřiadvaceti a první vydání spisu Instituce 
napsal v sedmadvaceti. V osmnáctém století George Whitefield začal kázat pod 
širým nebem obrovským zástupům, když mu bylo něco přes dvacet. V devate
náctém století Ellen Whiteová měla první vidění v sedmnácti letech. Bůh v kritických 
dobách často povolává do své služby mladé lidi. Samuel a Joziáš jsou dva dobře 
známé příklady z Bible.

Při studiu Biblických úkolů tohoto čtvrtletí se budeme zabývat službou a spisy 
proroka Jeremiáše, který zřejmé neměl víc než dvacet let, když byl povolán do 
prorockého úřadu. Judský národ byl v té době duchovně netečný, smrtelně zasa
žený vlastními hříchy. Bezuzdná modloslužba ucpala tepny duchovního života. 
Snad slzy naříkajícího proroka a jeho starostlivé výzvy by mohly znovu probudit 
duchovni síly umírajícího národa.



Jeremiáš a jeho doba (Jer 1,1.2)
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MÍSTO V BOŽÍM PLÁNU « Neděle 27. března

Anatot, jedno ze třinácti měst, které Jozue vyhradil pro obydlí knězi, leží asi pět 
kilometrů od Jeruzaléma. Jeremiášův otec byl zřejmě běžným knězem, který sloužil 
pod vedením velekněze podobného jména. Jako Aronův potomek a „příslušník 
levitského kněžského rodu byl Jeremiáš od dětství vychováván ke svaté službě.“ 
(Proroci a králové, str. 269)

Tak jako Bůh pominul významná města a zvolil si Betlém jako rodiště Pána 
Ježíše, tak si vybral skromný Anatot a jeho stejně skromného obyvatele Jeremiáše.
2. Poslední judští králové (Jer 1,2.3)

Joziáš — 640-609 př. K., vnuk Manassesa (696-641 př. K.)
Joachaz —609 př. K., syn Joziáše (2 Král 23,30)
Joakim — 609-598 př. K., syn Joziáše (2 Král 23,34) 
Joachin — 598-597 př. K., syn Joakima (2 Král 24,6) 
Sedechiáš — 597-586 př. K., syn Joziáše, strýc Joachina (2 Král 24,17)

Vzhledem k tomu, že Jeremiáš začal svou službu v třináctém roce kralování krále 
Joziáše 627/626 př. K.), jeho spisy zachycují duchovní a morální úpadek judského 
království v posledních čtyřiceti letech jeho trvání. Tři národy usilovaly o ovládnutí 
Blízkého východu: Asýrie, Egypt a rozmáhající se novobabylónská říše. Asýrie se 
rozpadla po zničení hlavního města Ninive Babyloňany v roce 612 př. K. Babylónu 
se podařilo podrobit si i hrdé Egypťany. Jeremiáš naříkal nad tragickou smrtí Joziá
še, který byl smrtelně raněn v bitvě právě mezi Babyloňany a Egypťany (2 Par 
35,20-25). Po Joziášově smrti Judsko ztratilo svoji národní nezávislost. Bylo podro
beno nejprve Egyptu, potom Babylónu.
3. Jak mohu zůstat dobrým svědkem o Kristu i v době, kdy druzí okolo upa

dají do odpadnutí a politická situace je nestabilní? (Viz Fil 2,14.15.)

Doba Jeremiášovy služby (627-asi 570 př. K.) se částečně překrývala s dobou 
působení jeho dřívějších současníků Sofoniáše, Abakuka a prorokyně Chuldy 
(2 Král 22,14) a později Daniela (603-535 př. K.) a Ezechiela (593-asi 570 př. K.).
1. Jaké okolnosti připravovaly Jeremiáše už od narození pro práci Božího 

proroka? Jer 1,1.2



Povolání a odevzdání se (Jer 1,4.5)
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■* '■ , “5 1. ÚkOlPondělí 28. března

Tam, kde my nestačíme při zvěstování Božího slova, tam je Bůh připraven přispě
chat na pomoc. .Neboj se jich, já budu s tebou... Hle, vložil jsem ti do úst svá slova.“ 
— Když ve svém srdci uslyšíme tato ujištění, jsme ochotni přijmout jakýkoli úkol, 
protože jdeme ne ve své, ale v Boží síle.
3. Jak se měl Jeremiáš chovat vůči vládcům i lidu? Jer 1,10.17-19

1. Kdy Bůh plánoval Jeremiášovu službu? Jak jej tato skutečnost mohla 
později posilovat v jeho úkolu? Jer 1,4.5

Křesťané mají sklon modlit se, aby Bůh odstranil hory těžkostí, se kterými se církev 
setkává. Bůh si ale většinou povolá muže nebo ženy přiměřeně silné k oněm horám. 
Bůh tiše připravuje lidi, aby v pravém okamžiku vystoupili na jeviště života a hráli 
důležitou roli.

.Každému (Kristus) svěřil určitou práci. Každý má své místo v Božím plánu. 
Každý má spolupracovat s Kristem pro záchranu dalších. Tak jako je jisté, že 
máme připravené místo v nebeských příbytcích, tak je také jisté, že nám Bůh na 
zemi určil místo, kde máme pro něj pracovat.“ (Kristova podobenství, str. 191)
2. Jak Pán Bůh pomohl Jeremiášovi překonat počáteční obavy? Jer 1,8-10

V této době, za vlády zbožného krále Joziáše, si Jeremiáš mohl jen stěží představit 
tvrdou opozici, kterou jeho poselství později vyvolá. Součástí jeho proroctví budou 
předpovědi o pádu davidovské monarchie, zničení chrámu a babylónské nadvládě. 
Stane se nenáviděnou osobou hodnou smrti. Ale zaslíbení je jisté: „...já budu s te
bou a vysvobodím tě“ (Jer 1,19).
4. Jsi ochoten přijmout Boží plán pro tvůj život, i když to může přinést do 

tvého života — jako Jeremiášovi — mnoho těžkostí? Jak nás může Jer 
1,17-19 povzbudit, abychom si zachovali duchovní a morální úroveň na
vzdory problémům dnešní doby?



Dvě vidění (Jer 1,11-16)
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MÍSTO V BOŽÍM PLÁNU Úterý 29. března

Jaký druh stromu Bůh ukázal Jeremiášovi ve vidění? Jaké poselství obsahuje tato 
symbolika? Jer 1,11.12

Hebrejské slovo pro „mandlovník“ znamená také „bdít“, neboť mandlovník 
rozkvétal ze všech stromů nejdříve. Mandlovník představuje Boží poselství Jud
sku: „Co vidíš?“ „Vidím strom bdění.“ „Viděl jsi dobře, neboťbdím nad svým slovem, 
aby se uskutečnilo.“ Bůh nebyl lhostejný k stavu Judska. Jeho slovo, které obdržel 
prorok, se mělo uskutečnit.
2. Jak druhé vidění plasticky představuje bezprostředně hrozící zničení Jud

ska? Proč mělo k této události dojít? Jer 1,13-16

1. Mladý prorok viděl dvě scény, které stručně představují to, co se mělo 
Judskému národu přihodit.

K jihu byl obrácený veliký hrnec („obrácený sem od severu“ ekum.) a jeho vroucí 
obsah měl být vylit na Judsko. Přestože Babylón ležel na východ od Jeruzaléma, 
jeho armády se musely vyhnout poušti a vpadnout do Fénicie a Palestiny za severu. 
(Viz Ezech 26,7; Jer 4,6.) Jeremiáš viděl v tomto symbolu výchovný prostředek, 
který Bůh připravil pro svůj odbojný lid.

Prorok byl povolán v třináctém roce panování krále Joziáše (627/626 př. K.). 
Asi o čtyřicet let později, 19. července roku 586 př. K., došlo k naplnění předpo- 
vězeného soudu. (Viz Jer 39,1-3.) Babylónští velitelé se usadili v oblasti bran 
poraženého hlavního města Judska. Protože lid nedbal Božích napomenutí a hře
šil, Boží slovo se naplnilo. Prorok Jeremiáš byl svědkem doslovného naplnění 
svých vlastních proroctví o hrozícím soudu a truchlil a bědoval nad zkázou zniče
ného města. (Viz Proroci a králové, str. 270.)
3. Podobně jako Jeremiáš i Pán Ježíš pronesl vážná varování (Mat 23. kap.). 

Proč Bůh, který je láska, jedná někdy tvrdě?



Oživení a náprava (2 Par 34,1—7)
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Středa 30. března

1. Jaký druh reformy provedl král Joziáš, když mu bylo dvacet let (= dvanáctý 
rok jeho vlády)? 2 Par 34,1-7 V čem byla jeho činnost v izraelských a jud- 
ských městech naplněním proroctví? 1 Král 13,1-3; 2 Král 23,15-20

Bezbožný král Manasses později činil pokání a snažil se o nápravu (2 Par 33,18- 
20). Přesto jeho asi padesátiletá vláda, podpora pohanských zvráceností a odpad
nuti jeho syna Amona od Hospodina zanechaly Judsko v duchovně porušeném 
stavu. Joziáš, Manassesův vnuk, byl uveden na trůn, když mu bylo teprve osm let, 
a zpočátku vládl pod vedením svých rádců.

Prorok Jeremiáš se připojil k Joziášovi v třináctém roce jeho vlády (Jer 1,2) 
a oba mladí muži — společně s Chuldou, Abakukem a Sofomášem — usilovali 
o duchovní probuzení národa. Bůh chtěl zabránit zkáze Judska, záleželo však na 
tom, jak se národ rozhodne.
2. Jaký vliv mělo nalezení „knihy Zákona“ na reformní hnutí krále Joziáše? 

2 Král 22,8-11; 23,1-3 Popiš Joziášovo úsilí o odstranění modloslužby. 
2 Král 23,4-14

Písmo (.kniha Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše“) se stalo základem 
náboženské reformy. Bůh opět připomněl svému lidu jejich smluvní vztah. Jeremiáš 
více než kterýkoli z proroků zdůrazňoval potřebu upřímné obnovy smluvního vztahu 
s Hospodinem. Avšak po Joziášově smrti a během vlády jeho bezbožného syna 
Eliákima (Joakima) se vše, čeho reformátoři dosáhli, brzy zhoršilo. Později Bůh zjevil 
Jeremiášovi skutečnost, že lid si Joziášovy výzvy nevzal zcela k srdci (Jer 3,10).

„Náprava, prováděná Joziášem, vyčistila zemi od modloslužebných oltářů, 
avšak srdce mnohých nebyla přetvořena. Semeno pravdy vzešlo a daný příslib 
bohaté žně byl udušen trním. Další takové odpadnutí by bylo osudné; a Hospodin 
se snažil vyburcovat národ, aby si uvědomil toto nebezpečí." (Proroci a králové, 
str. 271)
3. Jak poznáme, zdali se jedná o skutečné, ryzí probuzení a nápravu?
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MÍSTO V BOŽÍM PLÁNU Čtvrtek 31. března

Pramen živé vody, nebo rozpukaná cisterna
(Jer2,1-3,5)

Prostřednictvím Jeremiášova prvního veřejného vystoupení za krále Joziáše (Jer 
2,1-3,5) se Hospodin snažil opět rozžehnout plamen první lásky, kterou k němu 
měl kdysi izraelský národ (Jer 2,2).
1. Vlastními slovy vyjádři poselství, které Bůh poslal svému lidu. S jakou 

otázkou se na něj obrátil? Jer 2,4.5

V tomto okamžiku je nám představen překvapující obraz Boha, který jakoby v tomto 
sporu naznačoval, že lid mu je věrný, zatímco on je nevěrný: „Jestliže jste se odvrátili 
ode mne, který vás tak miloval, určitě máte pro to důvod! Je to kvůli mně?“
2. Proč toto poselství vyjadřuje údiv nad tím, že lid opustil Boha? Která dvě 

zla spáchal lid svým modlářstvím? Jer 2,9-13

Ostrovy Citim — ostrov Kypr — představují národy a země na západ od Izraele. 
Cedar — oblast v Arabské poušti — symbolizuje národy na východ od Izraele. Bůh 
svému lidu říká: „Hledejte mezi národy od západu na východ a nikde nenajdete 
takovou nevěrnost, jaká je v mém lidu.“

„Jak je pošetilé a nesmyslné, v přítomnosti takového Učitele [Ježíše Krista] 
a při takové příležitosti k božskému vzdělání, hledat vzdělání jinde než u něho; 
hledat moudrost a být vzdálen od Moudrosti; chtít být pravdivým a současně Prav
du zavrhovat; hledat světlo, kde Světlo není, a život tam, kde Život není; odvrátit 
se od Pramene živé vody a vykopat si rozpukané cisterny, jež vodu neudrží.“ 
(Výchova, str. 65.66)

Nevěsta se těší ze svatebních šatů, ale bylo by podivné, kdyby pro ni byly 
svatební šaty důležitější než její manžel! Boží lid se těšil z Božích požehnání 
(= svatební šaty), přitom však vědomě nedbal a zapomínal na Dárce (= Manžela 
smlouvy)! (Viz Jer 2,32.)
3. Při jakých příležitostech si můžeš připomínat Boží požehnání? Co by 

v tvém životě mohlo způsobit, že bys začal zapomínat na Boha?



Západ slunce 19.31
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Pátek 1. dubna   - • . 1. úkol

3. Mandlovník představoval ve vidění Boží vševědoucnost. Bůh ví o všem a stále bdí.
Je tato skutečnost pro tebe útěchou nebo v tobě vyvolává strach? (Viz Žalm 139.)

2. Mohl se Jeremiáš svobodně rozhodnout, jestli chce přijmout náročný úkol pro
roka? Existuje rozdíl mezi Božím plánem pro naši záchranu a Božím plánem pro 
naši službu ve společnosti?

Shrnutí
Pro Judsko nastalo kritické období. Půl století zvrácené modloslužby, krutosti, so
bectví a nespravedlnosti narušilo duchovní život národa. V takových chvílích Hos
podin povolává své posly, aby vedli jeho lid k duchovnímu oživení. Bůh si pro tento 
úkol zvolil krále Joziáše a proroka Jeremiáše. Jeremiáš věrně napomínal obyvatele 
Judska po dobu čtyřiceti let.

Doporučené studium •

Jakým způsobem našly následující biblické postavy své místo v Božím plánu? Josef 
(1 Moj 45,5-8), Ester (Est 4,14), Izaiáš (Iz 6,8), Pavel (Skut 13,1.2), Jan Marek 
(Skut 15,37-39). Jak si tito lidé mohli být jisti Božím vedením?

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu „Kniha zákona“ (str. 261-268) 
a v knize Výchova kapitolu „Životní dílo" (str. 216-225).

„Naše schopnosti rozhodují o tom, jaké místo v životě zaujmeme. Ne všichni 
dosahují stejného rozvoje, ani nevynakládají stejné úsilí na tutéž práci. Bůh neo
čekává, že yzop dosáhne mohutnosti cedru, nebo oliva té výše jako statná palma. 
Ale každý by si měl vytknout cíl tak vysoký, jaký je jenom možné dosáhnout při 
spojení lidské moci s božskou mocí.“ (Výchova, str. 221)

Diskusní otázky
1. Ellen Whiteová píše: „Naší první povinností vůči Bohu a bližním je rozvoj sebe 

sama.“ (CH 107) Proč je toto úsilí o vlastní rozvoj důležité pro to, abychom našli 
své místo v Božím plánu?

4. Jaké podobnosti existují (a) mezi výchovou Jeremiáše a výchovou Pána Ježíše; 
(b) mezi Jeremiášovým váháním, zdali má přijmout sve poslání, a zápasem 
Pána Ježíše v Getsemanské zahradě o to, aby přijal kříž?



PROROKOVA CESTA

Jer 11,18-12,4; 14,7-9; 20,14-18; 36. kap.
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2l<úkol frýden*od~3ydo

Základní text
„Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku na 
tom, kdo jde.“ (Jer 10,23)

Základní otázka
Život křesťana lze přirovnat k cestě. Proč tato cesta v sobě zahrnuje období, 
kdy se „neučíme“ a kdy se naopak „učíme“? Jak se křesťanská zkušenost 
rozvíjí a roste?

Janova duchovní cesta začala, když pracoval v uhelných dolech. Tento sedmnácti
letý horník trávil nekonečné hodiny prací v podzemí. Svou beznaděj a jednotvárný 
život se snažil spolu se svými kamarády utopit v alkoholu, při hře v karty a kouřením. 
Jednou večer zašli na evangelizační shromáždění.

.Poslouchejte, moji přátelé,“ řekl v přednášce kazatel, „když se člověk vydá 
na cestu, má na mysli jediný cíl — dojít do konce. Když však na cestě ztratí radost 
a její místo zaujme smutek a pláč, jaký to bude konec?..."

Toho večera Jan odevzdal svůj život Pánu Ježíši. Začal pravidelně studovat 
Písmo, a tak nastoupil na svou duchovní cestu. Později se stal úspěšným evange
listou. Každý věřící je na cestě. Ani prorok Jeremiáš nebyl výjimkou. Jeho zápas 
je podobný našemu. Přestože zkušenost každého z nás je jedinečná, všechny 
nás vede stejný Bůh.



y

Prorokova příprava (Jer 1,1; 15,10)

1. Jakou duchovní výchovu obdržel Jeremiáš doma v Anatotu? Jer 1,1
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Neděle 3. dubna !. úkol

Předpokládáme-li, že byl Jeremiáš povolán asi ve věku dvaceti let, narodil se patrně 
v závěrečných letech vlády krále Manassesa. Mnoho kněží v té době dělalo ústupky 
ve své víře (Jer 2,8; 5,30.31), Jeremiášovi rodiče však zůstali věrni. Časté zmínky 
o Božích příkazech (tóra, „zákon“) naznačují, že se Jeremiáš doma vzdělával v Pís
mu. Rodina žila blízko chrámu a mladý Jeremiáš — jako později i Pán Ježíš — 
přemýšlel o významu chrámových obřadů, zvlášť když viděl davy lhostejných lidí, 
kteří přicházeli do chrámu (Jer 7,8-11).

„V mladistvém Jeremiášovi viděl Bůh toho, jenž zůstane věrný svému úkolu 
a jenž bude stát za správnou věcí proti všemu protivenství. V dětství prokázal 
věrnost a nyní měl podstoupit svízele jako dobrý voják kříže.“ (Proroci a králové, 
str. 269)
2. Proč se mladý prorok nesměl oženit? Jer 16,1-4

Manželství a rodina vždy zaujímaly důležité místo v životě Izraelců (Žalm 127,4.5). 
Jeremiášovi však byla odepřena možnost mít starostlivou manželku a být pozorným 
manželem. Jeho samota sloužila izraelskému národu, který nečinil pokání, jako 
silné varování před hrůzami budoucího obklíčení Jeruzaléma (Jer 19,9; Ezech5,10).

Skutečnost, že Jeremiáš — zatímco byl uvězněn — zakoupil pole, svědčí 
o tom, že měl nezávislý zdroj příjmů (Jer 32,6-15). Po smrti krále Joziáše desátko
vý systém patrně nefungoval. Kněží a levité však vlastnili půdu obklopující města, 
která obdrželi (Joz 21,1-3). V těžkých dobách tato pole zajišťovala jejich obživu. 
(Viz Neh 13,10.) Jeremiáš měl pravděpodobně nějaký příjem ze zděděné půdy.
3. Jak může domov, škola a sbor sloužit při přípravě mladých lidí pro službu 

Bohu? Jaké vlivy v těchto třech institucích mohou narušit Boží plán pro 
mladé lidi? Porovnej výchovu Jeremiáše ke službě s výchovou Pána Je
žíše.



Soucitný prorok (Jer 14,7-9)
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4. Srovnej Jeremiášův zármutek s Ježíšovou reakcí na zatvrzelost izraelské
ho národa o 650 let později. Luk 19,41-44

Psychologové a poradci jsou vedeni k tomu, aby se vžili do problémů druhých, ale 
aby současně zůstali citově oddělení, nezaujatí. Pro citlivého člověka je to však 
mimořádně obtížné. Přestože obyvatelé Judska nevyužili možnosti činit pokání (Jer 
7,16; 14,11.12), Jeremiáš se za ně horlivě přimlouvá. Jeremiáš se—podobně |ako 
Mojžíš a Daniel — ztotožňuje se svým lidem: „naše nepravosti“, „(my) jsme se 
odvrátili“, „(my) jsme hřešili“.
2. Jaký vliv měla na Jeremiáše představa o zkáze, která měla postihnout 

národ? Jer 4,19-22

1. Jakým způsobem se prorok ztotožňuje se svým hříšným lidem? Jer 14,7-9

V hebrejském myšlení jsou „střeva“ (verš 19 král.) sídlem citů. My bychom to vyjádřili 
větou: „Svírá se mi hrdlo“ nebo „Mé nitro! Jak se chvěji!“ (ekum. překlad). Jeremiá
šův život byl spojen s životem Judejců. Prorok na sobě tělesně prožíval úzkost, 
které měl být lid záhy vystaven.
3. Proč je Jeremiáš někdy nazýván „naříkajícím prorokem“? Jaký význam 

měl jeho pláč, naříkání? Jer 9,1 [verš 2 král.]; 13,17; Pláč 2,11

„Židovský národ je symbolem lidí, žijících ve všech dobách, kteří pohrdají nabídkami 
nekonečné lásky. Kristovy slzy, prolité nad Jeruzalémem, tekly pro hříchy všech 
dob. V rozsudku vynesenem nad Izraelem mohou ti, kdo odmítají napomínaní a va
rování Božího Ducha svátého, vidět své vlastní odsouzení...

Posmíváš-li se jeho lásce, obrací se dnes k tobě... Kristus prolévá hořké slzy 
pro tebe, jenž nemáš slz, abys plakal nad sebou... A každý důkaz milosti Boží, 
každý paprsek božského světla si pak buď podmaňuje duši, nebo ji utvrzuje 
v beznadějnou zatvrzelost." (Touha věků, str. 407.408)
5. Myslíš si, že pláč a nářek oslabují křesťanskou zvěst? Proč milující a sou

citný křesťan může být mocným svědkem Pána Ježíše?

PROROKOVA CESTA Pondělí 4. dubna



Trpící prorok (Jer 11,18-23)
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Úten 5. dubna

Krátce před tím Bůh dopustil, že zemřel mučednickou smrtí prorok Uriáš (Jer 26,20— 
23). „Ze všech darů, jež mohou nebesa dát člověku, je spoluúčast na Kristových 
utrpeních nejdůležitějším úkolem a nejvyšší poctou.“ (Touha věků, str. 152)

Jeremiáš byl naposledy uvězněn během závěrečného obléhání Jeruzaléma. 
Všimni si, jak se k němu tehdy chovali velmožové a kdo ho osvobodil. (Viz Jer 
38,1-13; 39,15-18.)
4. Věříš, že trpět pro Krista je pro křesťana předností? Proč tomu tak je? (Viz 

Filip 1,29; Rím 5,3-5.)

Jeremiáš prožíval smutnou zkušenost, kdy se proti němu stavěli jeho bližní; po
dobnou zkušenost zažil o několik století později i Pán Ježíš. Ježíš Kristus je — 
podobně jako i prorok Jeremiáš — přirovnáván k beránkovi, který je veden na 
porážku. (Viz Iz 53,7; Zj 5,6.) Jeremiáš sám na sobě zakusil, stejně jako později 
Pán Ježíš, pravdivost výroku: „Žádný prorok není vítán ve své vlasti" (Luk 4,24).
2. Jak reagoval jeden z chrámových knězi na prorokova varovná poselství? 

Jer 20,1-6

________________ ___ 2. úkol

Při mrskání mohl odsouzený dostat až čtyřicet ran (5 Moj 25,2.3). Klády, do nichž 
byl prorok vsazen v sehnuté poloze, mu bolestivě svíraly tělo. Kněz se domníval, 
že důtky umlčí proroka. Mýlil se však, neboť pod vlivem Ducha vyslovil Jeremiáš 
nad tímto zatvrzelým knězem soud.
3. Jak se Jeremiáš zachoval, když byl obviněn kněžími a falešnými proroky 

a když mu hrozila smrt za jeho předpovědi proti chrámu a městu? Proč ho 
judští velmožové osvobodili? Jer 25,8-19.24

Když Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem (Mat 23,37), je možné, že při tom myslel 
na zkušenost proroka Jeremiáše. Jeremiášovy šťastné roky za vlády krále Joziáše 
byly brzy vystřídány každodenním posměchem a ohrožením života. Za vlády krále 
Joakima a později Sedechiáše byl prorok uvězněn a prožíval tělesné utrpení.
1. Kdo chystal úklady proti Jeremiášovi? Jak se prorok zachoval? Jer 11,18- 

23; 12,6



Prorokovy pochybnosti (Jer 20,14-18)
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Středa 6. dubnaPROROKOVA CESTA

Jeremiáš byl malomyslný a prožíval pochybnosti. Snažil se pochopit své těžké 
zkušenosti a své povolání. Byl zdrcen tím, že lidé záporně reagovali na božské 
napomínání i zaslíbeni; zmalomyslňovalo ho, když viděl tělesné násilí, a začal mít 
pochybnosti o smyslu svého života.
1. Prostuduj si zoufalé výroky, kterými prorok vyjadřuje svoji malomyslnost. 

Jer 20,14-18 (Srovnej s Jer 15,10.)

„Malomyslnost dokáže otřást i nejpevnější vírou a oslabit i nejsilnější vůli. Avšak 
Bůh to chápe a nepřestává milovat své služebníky a mít s nimi soucit. Zná pohnutky 
a niterné pocity. Vůdcové v díle Božím se musí naučit trpělivě čekat a věřit, i když 
se všechno zdá chmurné. Nebesa je neopustí ve chvíli protivenství. Nic není zdánli
vě bezmocnější, ve skutečnosti však nepřemožitelnější, než duše, jež cítí svou 
nicotnost a pevně spoléhá na Boha.“ (Proroci a králové, str. 113.114)
2. Jakou otázku položil prorok Bohu, když se předpovězené soudy okamžitě 

nesplnily? Jer 12,1-4 Co vlastně znamená Boží podivná odpověď Jere
miášovi? verš 5

3. Proč Jeremiáš přemýšlel nad tím, zdali jej Bůh neopustil? Jer 15,15-18 
(Srovnej s Jer 20,7-9.) Jak ho Bůh přivedl k rozumnému uvažování? Jer 
15,19-21

„Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou“ (Jer 15,18). Jeremiáš používá 
obrazu palestinského wádí, řečiště, které je v zimě plné vody, ale v létě vysychá. 
Prorok pochybuje o Boží spolehlivostí. Bůh však o této otázce nevede spor, ale 
zaslibuje prorokovi svou pomoc v případě, že mu bude důvěřovat. Nakonec se 
Jeremiáš zcela poddává Boží vůli. „Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě 
a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv“. (Jer 17,14)
4. I my prožíváme podobný nepokoj: zdá se, že Bůh někdy jedná jinak, než 

předpokládáme. Proč můžeme Bohu plně důvěřovat ve všech složitých 
životních situacích?



Píšící prorok (Jer 36,1-3)

4. Jaký pokyn dal po této zkušenosti Jeremiáš Báruchovl? Jer 45,1-5
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Čtvrtek 7. dubna 2. úkol

Přestože Jeremiáš nebo později apoštol Pavel byli schopnými autory, oba měli své 
písaře. Báruch pomáhal Jeremiášovi po celou dobu jeho služby. Předčítal svitek 
lidu a později i velmožům a poukazoval na to, že poselství nejsou od něj, ale od 
proroka Jeremiáše (Jer 36,5-19).
3. Jak se zachoval král, když uslyšel Boží psané poselství? Jer 36,20-26 

Jakým způsobem odpověděl Bůh na tento otevřený odpor proti své mi
losti? verše 27-32

1. Proč Bůh přikázal Jeremiášovi, aby napsal svá poselství do svitku knihy? 
Jer 36,1-3

Někteří proroci nezanechali po sobě žádná psaná poselství. Bůh však chtěl, aby se 
Jeremiášův vliv zvýšil prostřednictvím psaného slova. Od povolání Jeremiáše k pro
rockému úřadu uplynulo již dvacet dva roků a mnozí z jeho posluchačů mohli za
pomenout poselství, která proslovil. Psané slovo však mohlo jejich vliv uchovat.

„Takto měli novou příležitost poznat své nepravosti a činit pokání. Zde vidíme, 
že Bůh nemá zalíbení v soužení svého lidu, ale jako soucitný otec, který pečuje 
o své vzpurné dítě, vytrvale prosí svůj bloudící lid, aby se navrátil k věrné odda
nosti." (4 T177)
2. Jakým způsobem byl svitek Jeremiášových poselství sepsán?

Jer 36,4.17.18

Zničení psaného Božího slova Joakimem je jediným případem tohoto druhu, o kterém 
se Písmo zmiňuje. Odhaluje nám hloubku vzpoury proti Bohu. Lidé mohou odmítat 
Boží slovo — mohou je i zničit —, ale nemohou zničit jeho poselství, ani zabránit 
tomu, aby došlo k splnění jeho předpovědí. (Viz Iz 40,6-8.) Po šesti letech král zemřel, 
jeho mrtvé tělo bylo odhozeno ven za městské brány (Jer 22,18.19; 36,30).
5. Mnozí nevěřící lidé se snažili zničit Písmo svaté nebo na ně útočili. Když 

však samotný křesťan nedbá na Písmo a odmítá je, je to velmi vážné. Proč?



3. Proč se máme modlit za druhé, když Bůh přece ví o jejich potřebách?

PROROKOVA CESTA Pátek 8. dubna

Západ slunce 19.42
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2. I jediný člověk může ovlivnit druhé k dobrému (Jeremiáš) nebo ke zlému (Joa- 
kim). Jaké důsledky můžeme z této skutečnosti vyvodit pro duchovní výchovu 
dětí a mládeže?

4. Jestliže křesťané procházejí životními zkouškami, které prožívají i nekřesťané, 
jakou výhodu tedy vidíš v tom, že jsi křesťan? (Srovnej Iz 43,2 s 1 Kor 10,13.)

Doporučené studium

Chceš-li se dozvědět ještě více o životě proroka Jeremiáše a jeho vnitřních zápa
sech, prostuduj si následující texty: Jer 11,18-12,6; 15,10-18; 17,12-18; 18,18-23; 
20,7-18.

V knize Proroci a králové si prostuduj závěrečné strany kapitol „Jeremiáš“ (str. 
276-278) a „Blížící se soud“ (str. 285-289).

Diskusní otázky
1. Každý se nacházíme na jiném úseku životní pouti. Jak by tato skutečnost měla 

ovlivnit způsob našeho jednání s druhými lidmi?

Shrnutí
Životopisné části knihy proroka Jeremiáše nám umožňují vidět osobní zápas pro
roka o porozumění Bohu, kterému sloužil. I když prožíval utrpení i pochybnosti, jeho 
víra zrála a Jeremiáš rostl v milosti. Také my můžeme duchovně zrát, jestliže bu
deme v našem životě a zkouškách důvěřovat Bohu.



V r r r O

ZADNYJINY BUH

Jer 5,1-6; 7,18-20.29-34; 8,23-9,7 [9,1-8 král.]; 10,1-16; 16,10-13
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3. úkol ‘Týden^odlQydoMieyd u b n 3*1994

Základní text
„On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem 
napjal nebesa.“ (Jer 10,12)

Základní otázka
Co je modloslužba a proč tak silně přitahuje člověka? Jaký je vztah mezi 
modloslužbou a hříšným jednáním proti druhým lidem?

Rita Tysonová je skutečným živým zázrakem. Během 23 hodin podstoupila dvě 
transplantace srdce. Již dvě hodiny po první operaci začal Ritin organismus odmítat 
nové srdce. Lékaři se proto snažili rychle zajistit druhé srdce. Náhradní srdce však 
bylo k dispozici v jiné nemocnici, a srdeční tkáň lze udržet ve zdravém stavu mimo 
tělo pouze po dobu čtyř hodin. Díky rychlé spolupráci mezi lékaři a díky jejich 
dovednosti úspěšně pracovalo druhé srdce v Ritině těle už za 3 hodiny a 20 minut 
po jeho odejmutí dárci. Každý den Rita děkuje Bohu za nové srdce.

Člověk dosahuje obdivuhodných výsledků v mnoha oborech, ale jedině Bůh 
může nahradit lidské srdce, které je zasaženo hříchem. Obyvatelé Judska se 
oddávali modloslužbě. Už jen malý krok je dělil od otevřeného odpadnutí od Boha, 
ale přesto tvrdohlavě odmítali zásah mocného Lékaře. Nikdo však nemusí násle
dovat jejich příkladu. Bůh nám dává krásné zaslíbení: „A dám vám nové srdce“ 
(Ezech 36,26).



Proč došlo k odpadnutí od Boha (Jer 16,10-13)

4. Jak můžeme zjistit, zdali dáváme Bohu v našem životě první místo?
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ŽÁDNÝ JINÝ BUH Neděle 10. dubna

V době Jeremiáše, stejně jako v naší, nebyl problémem víry ateismus, ale modlo
služba. Pro lid byla tehdy největším pokušením babylónská božstva. V dnešní době 
jsou takovým pokušením jiná božstva — touha po moci, národnostní nesnášenli
vost, konzumní způsob života, moderní technika. Moderní formou modloslužby je 
nezávislost—žít si podle svého.
2. Proč jsou všechny formy modloslužby vážným odpadnutím od Boha?

2 Moj 20,1-6

Izraelský národ byl zasažen pohanskou modloslužbou v době, kdy byl v egyptském 
zajetí, a obtížně se tohoto vlivu později zbavoval (Ezech 20,6-8). Nakonec Bůh 
prohlásil o severním království: „Spolčencem modlářských stvůr se stal Efraim, 
nech ho být1 (Oz 4,17). Stejný kritický okamžik nastal nyní pro Judsko.
1. Jakou otázku si Židé kladli, když slyšeli soudy, které Jeremiáš vyslovil 

nad Judskem? Jaký dopad měla jejich modloslužba na náboženství, které 
jim zjevil Bůh? Jer 16,10-13

Jakákoli forma modloslužby upírá Stvořiteli místo, které mu náleží — vládu nad 
životem člověka. Modloslužba je zaměřena na člověka; nedbá na Boha ani na jeho 
zákon, který je vyjádřením Boží vůle. Ve své nejhrubější podobě jsou falešná bož
stva a jejich obrazy prostým zpodobením a promítnutím lidských představ o sobě 
samém. Moderní humanizmus jako myšlenkový směr je modloslužbou v jemnější 
formě — lidé si myslí, že nepotřebují Boha, a sami se pak stávají předmětem 
bohoslužby.

„Člověku se zapovídá, aby svou lásku a svou službu věnoval něčemu jinému 
na prvním místě. Holdujeme-li čemukoli, co zmenšuje naši lásku k Bohu nebo nám 
brání ve službě Bohu, pak z toho činíme božstvo.“ (Patriarchové a proroci, str. 221)
3. Jaké zvláštní Boží poselství k modloslužebníkům poslední doby je zazna

menáno ve Zj 14,6.7?



Náboženství v rodině (Jer 7,18-20)
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3. úkolPondělí 11. dubna

.Královna nebes“ (verš 18 ekum.) se obvykle ztotožňuje s asyrsko-babylónskou 
bohyní, kterou Hebrejové nazývali Aštoret; Kananejští ji znali jako Ištar. Byla uctí
vána jako bohyně pohlavního života, mateřství a války. Modloslužebné obřady k její 
poctě byly nemorální a snižovaly lidskou důstojnost.
2. Jaké hrozné obřady se tehdy rozšířily v Judsku? Jer 7,31-34; 19,5; 32,35 

(Srovnej s Žalm 106,37.38.)

Modloslužba zaplavila Judsko jako přílivová vlna. Prorok Jeremiáš popisuje všeo
becně rozšířenou modloslužbu (Jer 2,28; 11,13).
1. Jak se celé rodiny zapojily do pohanské modloslužby? Jer 7,18-20

Modloslužba nakonec ponižuje a ničí člověka, který ji vykonává. Možná jsme otře
seni myšlenkou, že rodiče tehdy vraždili své děti jako oběť modlám. Lidské srdce 
však dovede být stejně kruté i v dnešní době, což dosvědčují mnohé případy zneu- 
žívánídétí.
3. Jaký je Boží ideál náboženství v rodině? 5 Moj 6,6.7; Žalm 78,5-7 (Srovnej 

s Mat 19,14; Jan 21,15.)

V mnoha zemích je nezbytné, aby rodiče vydělávali mimo domov. To však často 
vede k tomu, že se o jejich malé děti musí postarat někdo jiný. Křesťanští rodiče, 
kteří takto žijí, musí vyvinout velké úsilí, aby své děti přivedli k Pánu Ježíši ještě 
v době, kdy jsou nejvíce vnímavé a citlivé.

Rodiče může povzbudit tento výrok Ellen Whiteové: „Když se chopíš svých 
rodičovských povinností v Boží síle a jsi pevně rozhodnut, že se budeš snažit, aby 
tvé děti byly takové, jaké je chce mít Bůh, pak na tebe Bůh hledí se zalíbením.“ 
(AH 207)
4. Co mohou pracující rodiče udělat pro to, aby jejich děti byly formovány 

kladnými vlivy a byly vedeny k poznání Boží vůle pro jejich život?



Falešná bohoslužba (Jer 10,1-16)

Jer 10,12.16
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2. Proč jsou modly bezmocné? Jer 10,3-5.8.9.14.15 (Srovnej s Iz 44,9-20;
Skut 17,24.27-29.)

Vždy se najdou lidé, kteří považují síly přírody nebo tzv. posmrtný život za dosta
tečně silné, aby mohly ovlivnit lidský život. Mnoho lidí věřilo, že spoluprací s těmito 
silami duchovně i materiálně obohatí svůj nynější i posmrtný život. Proto se mnozí, 
bohatí i chudí, vzdělaní i nevzdělaní, zajímají o různé formy pohanství, okultismu, 
spiritizmu a mysticizmu.

Boží proroci však poukazují na nesmyslnost uctívání přírodních sil prostřed
nictvím předmětů vyrobených lidmi; uvědomují si, že prostřednictvím pohanské 
modloslužby působí satan (Žalm 106,36-38; 1 Kor 10,20.21).
3. Uveď hlavní myšlenky, které představují protiklad mezi pravým Bohem 

a falešnými božstvy: 
Jer 10,10

Bůh Izraele je pravým Bohem — lze se na něj spolehnout, lze mu důvěřovat. Je 
živým Bohem — zdrojem tělesného i duchovního života — pro ty, kdo mu důvěřují. 
Je věčným Králem, který panuje nad pozemskými národy, a jeho vůle se uskuteční. 
Je Hospodinem zástupů, kterému slouží velké množství andělů. Je Stvořitelem 
všech věcí. 71, kdo v dnešní době prosazují myšlenkový směr humanizmu, nejsou 
o nic moudřejší než starověcí modloslužebníci. Pravé bezpečí a pokoj nehledají 
u Stvořitele, biblického Boha, ale svou naději opírají o stvoření.
4. Proč je uctívání Stvořitele — pravá bohoslužba — jedinou ochranou před 

různými formami modloslužby? V čem je zachovávání soboty obranou 
před modloslužbou?

Jestliže neuctíváme Boha Stvořitele, který nás přesahuje, začneme uctívat stvoření 
(Řím 1,25). Odstraní-li člověk pravého Boha ze svého života, neodstraní tím svoji 
potřebu sloužit Bohu; proto si začne vytvářet své vlastní bohy.
1. Jaký vliv mělo přijetí pohanské modloslužby na myšlení Židů? Jer 10,1.2.5
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Středa 13. dubna 3. úkol

Biblické náboženství má dva rozměry: nejvyšší lásku k Bohu a nestrannou lásku 
k bližnímu (Mat 22,36-40). Jestliže se na místo lásky k Bohu dostane modloslužba, 
ovlivní to i lásku k bližnímu.

Abraham prosil Hospodina, aby ušetřil Sodomu i „kvůli jen deseti“ spravedli
vým (1 Moj 18,22-33). Bůh slíbil Jeremiášovi, že prodlouží „čas milosti“ pro Jud
sko, pokud najde alespoň jednoho člověka, který s bližními jedná spravedlivě 
a žije v souladu s pravdou. Prorok však takového člověka nenašel ani mezi nižší
mi, ani mezi vyššími vrstvami společnosti.
3. Jaké hříchy páchali obyvatelé Judska? Jer 5,23-29; 6,6.7.13; 7,5-10

2. Ke komu se obrátil Jeremiáš, když mezi obyvateli Jeruzaléma nenašel 
nikoho spravedlivého? Co zjistil? Jer 5,4-6

Otevřené a všeobecně rozšířené porušování posledních šesti přikázání Desatera, 
která se týkají mezilidských vztahů, bylo přímým důsledkem přestoupení prvních 
čtyř přikázání. Národ upadl do modloslužby, byla porušována práva chudých, mnozí 
lidé se snažili uspokojit sami sebe bez ohledu na své bližní. Dvě desky božského 
Zákona jsou však vzájemně propojeny. Pán Ježíš ukázal, že bratrská láska mezi 
věřícími (horizontální rozměr biblického náboženství) je svědectvím o jejich věrném 
následování Ježíše Krista (vertikální rozměr) Jan 13,34.35.

„Láska k člověku je pozemským projevem lásky Boží. Právě proto, aby nám 
vštípil tuto lásku a učinil nás dětmi jedné rodiny, stal se Král slávy jedním z nás. 
A plníme-li jeho slova, která pronesl na rozloučenou: 'Abyste milovali jeden dru
hého, jako jsem já miloval vás' (Jan 15,12), milujeme-li svět tak, jak ho miloval on, 
pak tím plníme jeho poslání. Pak jsme připraveni pro nebesa, neboť máme nebe 
ve svých srdcích.“ (Touha věků, str. 451)
4. Proč je láska k Bohu a bližnímu naplněním zákona? (Viz Řím 13,8-10.) Jak 

souvisí skutečná láska se zkušeností znovuzrození? (Viz 1 Petr 1,22.23.)

1. Jakým způsobem ukázal Bůh Jeremiášovi hluboké odpadnutí národa? 
Jer 5,1-3

I kvůli jedinému spravedlivému (Jer 5,1-5)
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1. Jaký názorný obraz používá Bůh, když popisuje duchovni stav Judska? 
Jer 30,12.13

Nevyléčitelné poranění 
(Jer 8,23-9,7 [9,1-8 král.]; 30,12.13)

2. Proč prorok touží po tom, aby mohl odejít od lidu a mohl bydlet na poušti? 
Jer 8,23-9,7 [9,1-8 král.]

Hebrejský text naznačuje, že ostrý kámen, který je vsazen do rydla, není diamant, 
ale pravděpodobně pazourek nebo kámen s podobnou tvrdostí. Místo, aby lidé měli 
na svých srdcích vyryt zákon (Žalm 37,31; Iz 51,7), měli ve svých srdcích zapsány 
své hříchy. Takto tragicky končí modloslužba. Verš 9 hovoří o lidském srdci, které 
„působí zkázu“ (ekum.), které je „nejpřevrácenějši“ (král.). Výraz použitý v textu do
slova znamená „nevyléčitelné“ srdce. Tělesná mysl není schopná se sama uzdravit.

„I jediný špatný rys povahy, jediné hříšné přání, na němž vytrvale lpíme, může 
v nás ochromit veškerou moc evangelia. Každé hříšné uspokojování přispívá k to
mu, že se Člověk odvrací od Boha.“ (Cesta ke Kristu, str. 24.25)
4. Co můžeme dělat pro to, abychom se nedopustili „rouhání proti Duchu 

svátému“, které nebude odpuštěno (Mat 12,31-37)?

Některé nemoci můžeme úspěšně léčit jedině, když je včas rozpoznáme; pokud je 
však necháme plně rozvinout, jsou smrtelné. Proroci jíž dlouho varovali judské 
obyvatele před odpadnutím. V posledních desetiletích existence judského království 
se však zdálo, že duchovní poranění národa je nevyléčitelné.

„Lidé nebyli uzdraveni ne proto, že by neměli k dispozici uzdravující prostředky, 
ale proto, že odmítali... přijít k mocnému Lékaři. Lidé možná otupěli a přestali být 
citliví ke svým potřebám. Možná byli příliš hrdí, než aby přijali léčbu... V každém 
případě však nehledali Lékaře a ztratili život.“ (4 BC 394)

Žádná lidská společnost se nadlouho neobejde bez vzájemné důvěry, aniž by 
to nemělo na ni záporný dopad. V Judsku byla morálka tak porušená, že ji už nešlo 
napravit. Lidé se vzájemně vykořisťovali. Žávist, podvody a lest byly běžným je
vem v celé společnosti.
3. Jakými dvěma obrazy je popsán duchovní úpadek národa? Jer 17,1.9.10



Jak mohou dospělí více zapojit děti a mládež do života víry?3.

4.

5.
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Pátek 15. dubna 3. úkol

Komu ve skutečnosti člověk slouží, oddává-li se modloslužbě? Před jakým 
druhem modloslužby varuje Pán Ježíš v Luk 12,16-21?

Jak nám uctívání pravého Boha pomáhá odstranit naše lidské obavy z mnoha 
věcí a událostí?

Shrnutí
Modloslužba je porušením prvních čtyř přikázání Desatera; člověk přestává milovat 
Boha a podřizovat se mu. Lidská vůle je povýšena nad Boží vůli a člověk začíná být 
lhostejný ke svým bližním. Morální úpadek židovské společnosti v době Jeremiáše 
byl přímým důsledkem toho, že národ odmítl Boží vládu a autoritu. Takový úpadek 
je vždy smutným výsledkem lidské touhy po nezávislosti na Stvořiteli.

Západ slunce 19.53

2. Jak nám pomáhá láska k pravému Bohu prohloubit naše vědomí hodnoty dru
hých lidí a životního prostředí?

Doporučené studium
Prorok Jeremiáš poukazuje na skutečný stav lidskéhqsrdce (Jer 17,9). Jak popisuje 
lidské srdce Ezechiel a apoštol Pavel? Ezech 11,19; Řím 8,6-8 Jak lze změnit tento 
stav, ve kterém se nachází „přirozený člověk“ (1 Kor 2,14)? Žalm 51,3.4.12.13; 
Ezech 36,26.27; Jan 3,1-15

V knize Cesta ke Kristu si prostuduj kapitolu „Hříšník potřebuje Krista" (str. 
13-16).

„Uctíváme Jahveho nebo Baala? Živého Boha nebo modly? Nemusíme mít žádné 
vnější chrámy, ani obrazy, na nichž by spočinul náš zrak, přesto však můžeme 
pěstovat modloslužbu. Je snadné učinit si modlu z oblíbených myšlenek nebo věcí, 
stejně jako je snadné si vytvořit dřevěná nebo kamenná božstva. Tisíce lidí mají 
falešne představy o Bohu a jeho povaze. Tito lidé vlastně slouží falešnému bohu 
stejně tak, jako kdysi lidé sloužili Baalovi.“ (1 BC1105, komentář Ellen Whiteové)

Diskusní otázky
1. Myslíš si, že i v dnešní době není problémem víry ateizmus, ale modloslužba?



MANŽELSKÁ SMLOUVA

Jer 3,1-20; 11,1-10; 18,7-10; 22,8.9; 31,31-34
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Základní text
„Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je 
výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu 
jim Bohem a oni budou mým lidem.“ (Jer 31,33)

Základní otázka
Jak důležité jsou pro stabilitu společnosti naše sliby nebo smlouvy? Proč 
Bůh bere vážně, slibujeme-li něco v duchovní oblasti?

„Bratře, přinesl jsi bibli pro můj lid?“ pronesla žena tiše. Vykročila ze zadní části 
místnosti, kde se několik lidí shromáždilo, aby slyšelo kázání misionáře.

Tato žena urazila téměř 10.000 kilometrů, aby získala tištěnou bibli, kterou 
bude její lid opisovat. Když jí misionář ochotně vložil deset biblí do rukou, slzy 
radosti jí tekly po tvářích.

Jak vzácné je Slovo Boží těm věřícím, kteří prožívají těžkosti a pronásledování! 
Takoví lidé si cení své smlouvy s Bohem víc než vlastního života. Úplně jiní však 
byli obyvatelé Judska, kteří si nevážili své smlouvy se Stvořitelem! Rozhodli se, 
že nebudou dbát na smlouvu, ani na své sliby, které učinili; svému duchovnímu 
Manželovi tak dal lid najevo: „Už tě nemilujeme. Nech nás být, půjdeme si svou 
cestou.“



Porušené sliby (Jer 22,8.9)
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3. Co se stalo se smlouvou s Bohem, když se obyvatelé Judska oddali po* 
hanské modloslužbě? Jer 1,16; 22,9

Biblická smlouva se skládá ze tří základních částí: (1) zaslíbení smlouvy, která jsou 
stvrzena Boží přísahou (Efez2,12); Gal 3,16.17; Žid 6,13.17); (2) závazky smlouvy 
— poslušnost Boží vůle, která je vyjádřena v morálním zákoně, v Desateru (5 Moj 
4,13); (3) způsob, jak lze vyhovět závazkům nebo podmínkám smlouvy: plán zá
chrany v Ježíši Kristu (Iz 42,1.6.7; Žid 8,10-12).
2. Kdy vstoupil Izrael do smluvního vztahu s Bohem? Jaký svazek byl již 

předtím vytvořen? 2 Moj 19,4-6; 24,3-8; 1 Moj 17,1.2.7.8

Jako potomci Abrahamovi byl izraelský lid v době, kdy vycházel z Egypta, již ve 
smluvním vztahu s Bohem. U hory Sinaj s nimi Bůh obnovil svou smlouvu a vytvořil 
z nich organizovaný národ. Hospodin prohlásil: „Budu vám Bohem a vy budete 
mým lidem“ (3 Moj 26,12). Izraelský lid souhlasil.

Ale tři tisíce lidí, kteří nečinili pokání, ovlivnilo lid tak, že upadl do modloslužby 
ještě pod horou Sinaj (2 Moj 32,12). Nyní je však jejich odpadnutí mnohem váž
nější; po 900 letech zkušenosti s Bohem a jeho smlouvou porušuje lid své sliby 
a morálně upadá (Jer 3,3; 6,16). Přesto Bůh nechce zrušit smluvní svazek a roz
hodne se vychovat svůj lid prostřednictvím zajeti.
4. V čem je křest podobný smluvnímu vztahu (a) ze strany člověka, (b) ze 

strany Boži?

Adamův hřích narušil vztah mezi lidskou rodinou a Bohem. V našich podmínkách, 
kdy jsme zasaženi hříchem, Bůh obnovuje původní vztah lásky tím, že s člověkem 
uzavírá smlouvu milosti. Biblická smlouva znamená jak vzájemnou odevzdanost 
mezi Bohem a věřícím člověkem (podobně jako manželský svazek), tak i opatření, 
které slouží k záchraně a plné obnově člověka.
1. Jaké vysvětlení obdrží pohanské národy, až se budou ptát, proč Bůh 

Izraele dopustil zničení Jeruzaléma? Jer 22,8.9



Poslouchej Boha, a budeš mít život (Jer 11,1-11)

2. Do kterých míst měl Jeremiáš s tímto poselstvím jít? Jer 11,6-8
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Některé smlouvy uvádějí výhody pro ty, kdo je uzavřou, současně jsou v nich ale 
uvedeny i pokuty pro případ, že bude smlouva porušena. Smlouva, kterou Bůh 
uzavřel s Izraelem u hory Sinaj, uvádí obojí — požehnání (jestliže lid bude věrný) 
a kletby nebo soudy (bude-li smlouva porušena). Právě tato stránka Boží smlouvy 
— kletby a soudy — přiměla krále Joziáše k zahájení náboženských reforem. (Viz 
2 Král 22,8-13; 5 Moj 28. kap.) Někteří učenci věří, že kniha, která byla nalezena 
v chrámu, byl svitek 5. knihy Mojžíšovy (viz 5 Moj 31,24-26); jiní mají za to, že se 
jednalo o chrámový opis všech pěti Mojžíšových knih, tzv. Pentateuch.
1. Jaký byl smysl poselství, které Bůh poslal Judsku: zničit lid nebo jej 

přivést zpět k věrnému plnění smlouvy? Jer 11,1-5

„V dnešní době mnozí lidé berou své slovo na lehkou váhu... Lidé neuznávají 
smlouvy, porušují dohody, zapomínají na závazky. Zrazování důvěry je obvyklé, 
nevážnost k odpovědnosti téměř všeobecná. Sám Kristus si kladl otázku, zda na
lezne víru na zemi při svém příchodu v poslední den.“ (L. N. Andreasen, Služba ve 
svatyni)
4. Proč je pokání základní podmínkou obnovy vztahu k Bohu? Jaký je vztah 

mezi pokáním a evangeliem?

„Jeremiáš je znovu a znovu upozorňoval na rady obsažené v páté knize Mojžíšově. 
Více než všichni ostatní proroci kladl důraz na učení Mojžíšova zákona a ukazoval, 
jak mohou přinést nej vyšší duchovní požehnání národu a každému jednotlivci. 'Ptej
te se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní,’ zapřísahal, 'a vaše 
duše naleznou klid'(Jer 6,16).“ (Proroci a králové, str. 271)
3. Jeremiáš stále vyzýval lid k pokání a k návratu k Boží smlouvě (Jer 7,3; 

26,13). Jak se nakonec lid zachoval vůči Božímu poselství? Jer 11,9—12 
(Povšimni si Ježíšových výzev k pokání v Mar 1,15 a Luk 13,3.5.)



Bloudící žena (Jer 2,2; 3,1.20)
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1. Jakým krásným obrazem znázornil Bůh smluvní svazek? Jer 2,2 (Srovnej 
s Ezech 16,8; 2 Kor 11,2.)

„Hřích je zradou božského Manžela. Je důsledkem narušení osobního vztahu. Je 
to vlastně pohrdání láskou, kterou k nám Bůh má. Je to nevěra. Je to zoufalé, 
nesmyslné, sebezničující, nepřirozené, zhoubné rozhodnutí jít si svou cestou a stát 
se sám sobě bohem.“ (D. Day, Jeremiáš)
4. Úspěšné manželství vyžaduje hodně času a úsilí. V čem je manželství 

podobné vztahu s Pánem Ježíšem? Co dělám pro to, aby mé „manželství“ 
s Bohem bylo úspěšné?

„Judsko bylo spojeno s Bohem slavnou smlouvou. Když však jeho obyvatelé šli za 
jinými bohy, Bůh to považoval za duchovní cizoložství. Nejednalo se o ojedinělý 
případ nevěry, ale o stálé a opakované následování cizích bohů.“ (4 BC 365)
3. Jak vážný je podle Nového zákona hřích nevěry vůči smluvnímu svazku 

s Bohem? Jak 4,4-6

Hospodin je „věrným Bohem, zachovávajícím smlouvu“ (5 Moj 7,9) a očekává, že 
jeho lid bude „zachovávat smlouvu“ stejným způsobem. Pro starozákonní Izrael 
i pro věřícího dnešní doby znamená smluvní svazek vzájemné odevzdání se — 
podobně jako manželský svazek. Bůh vlastně říká: „Já budu tvůj manžel a ty budeš 
moje manželka. Budu se o tebe ve všem starat, materiálně i duchovně.“ A věřící 
člověk odpovídá: „Ty jsi mne vykoupil; proto tě z celého srdce miluji a sloužím ti.“ 
Takový smluvní vztah pak představuje záchranu pro člověka.
2. Obyvatelé Judska si začali zahrávat s modloslužbou a nakonec se jí plně 

oddali. Jak Bůh hodnotí jejich jednání? Jer 3,1.20; 2,20; 11,15

Úterý 19. dubna



Jsou Boží zaslíbení podmíněná? (Jer 18,7-10)
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MANŽELSKÁ SMLOUVA Středa 20. dubna

Jude|ci poukazovali Jeremiášovi na skutečnost, že chrám v Jeruzalémě je Božím 
chrámem a že Bůh ochrání chrám i lid. (Viz Jer 7,4; srovnej s Mat 23,38; 24,1.2.)

.Marná bude jejich víra v chrám a bohoslužby. Obřady a obětování nemohou 
smazat hřích. Přestože jsou vyvoleným lidem Božím, může je před nevyhnutelným 
následkem stálého hřešení spasit jen náprava v srdci a v každodenním životě...

Nechť si nikdo, kdo chce být strážcem zákona Božího, nenamlouvá, že úcta, 
kterou veřejně prokazuje přikázáním, ho uchrání před zásahem božské spra
vedlnosti... Bůh, jenž si oškliví hřích, volá ty, kdo chtějí zachovávat jeho zákon, 
aby odstoupili od vší nepravosti. Neochota činit pokání a být poslušným přivodí 
i dnes na lidi tak vážné následky, jaké přivodila na starý Izrael.“ (Proroci a králové, 
str. 273.275)
2. Na čem záleží, zda dojde ke splnění Božích zaslíbení, nebo soudů? Jer 

18,7-10

Boží soudy jsou zaslíbeny stejným způsobem jako jeho požehnání. Pro ty, kdo 
důvěřují Božímu slovu, slouží Boží požehnání k záchraně. Kdo však důvěřuje sám 
sobě a odvolává se přitom na Boží slovo, zjistí, že Boží soudy jsou stejně tak jisté 
jako Boží požehnání. Bůh splní své slovo nepodmíněně. Avšak způsob, jakým dojde 
ke splnění jeho slova, je podmíněn a záleží na víře, která se projeví poslušností. 
Právě toto se museli obyvatelé Judska naučit v době proroka Jeremiáše a v zajetí, 
které následovalo.
3. V čem nám může být zkušenost izraelského lidu a jeho vztahu k Boží 

smlouvě poučením?

Prorok Jeremiáš a odpadlé Judsko se navzájem lišili v pojetí Boha a jeho smlouvy 
s lidem. Obyvatelé Judska odmítali myšlenku, že zaslíbení obsažená v Boží smlou
vě jsou podmíněná a že tedy záleží na jejich poslušnosti.
1. Co zaslíbil Bůh Izraelskému národu v době vlády krále Ezechiáše, pokud 

jde o ochranu Jeruzaléma a národa před vpádem Asyřanů? Proč jim dal 
toto zaslíbení? Iz 37,33-36 (Srovnej s 2 Král 18,1-7.)



Obnova smlouvy (Jer 31,33-34; Žid 8,6-13)
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Čtvrtek 21. dubna . 4. úkol

Mesiáš nemohl obnovit smlouvu s Izraelem jako národem. Národ jako celek ho 
nepřijal (Jan 1,11). V době po babylónském zajetí Židé sice opustili pohanskou 
modloslužbu, ale toho rána, kdy byl Ježíš souzen před Pilátem, odmítli samotného 
Dárce smlouvy (Jan 19,15). Ježíš Kristus obnovil smlouvu jen s „ostatkem“ Izraele 
—svými učedníky—při ustanovení Večeře Páně. Takto se stal prostředníkem nové 
(nebo obnovené) smlouvy, kterou předpověděl prorok Jeremiáš (Žid 8,6-13).
3. Jak mi účast při Večeři Páně pomáhá obnovit můj smluvní vztah s Bohem?

Národ, který byl morálně porušen, se nyní ocitl tváří v tvář vyhnanství v cizí zemi. 
Bůh je však povzbuzoval k tomu, aby očekávali příchod Mesiáše a jeho vládu (Jer 
29,10-14; 23,5.6).
1. Jakou smlouvu jim zaslíbil Bůh, budou-li věřit v příchod Mesiáše? 

Jer 31,31-34 V čem je tato smlouva „nová“?

Nová smlouva a její zaslíbení nejsou tak zcela „nové" (Jer 31,33.34). Zúčastněné 
strany jsou tytéž: Buh a Izrael. Desatero Božích přikázání je také stejné; Bůh si vždy 
přál, aby byl zákon zapsán v srdci Božího lidu (Iz 51,7; Žalm 37,31). Milost a od
puštění hříchů byly vždy dosažitelné prostřednictvím chrámových obětí (Žid 9,1) — 
předobrazu Ježíše, pravé oběti za hřích. Tato smlouva však byla „nová“ svým 
zaměřením. Při „staré“ smlouvě si Izraelci „neuvědomovali svou hříšnost a nechá
pali, že bez Krista nedokáží zachovávat zákon Boží“ (Patriarchové a proroci, str. 
273). Falešně se domnívali, že mohou ve své vlastní síle poslouchat Boží vůli (2 
Moj 19,8; 24,3.4). Nová smlouva je však založena na „lepších zaslíbeních" (Žid 8,6), 
na Božích zaslíbeních záchrany v Pánu Ježíši. „Ježíš se stal ručitelem lepší smlou
vy" (Žid 7,22) — on odpouští naše hříchy a zapisuje zákon do našich srdci.
2. Kdy má — podle Jeremiášovy předpovědi — dojít k obnově smlouvy?

Mat 26,26-30; 1 Kor 11,25
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2. Co přispívá k lidskému štěstí více: (a) voláme-li k Bohu, když jsme v nouzi; 
(b) prožíváme-li smluvní vztah s Bohem každý den?

3. Uveď tri nebo čtyři kroky, které může člověk učinit, aby napravil porušený vztah 
k Bohu. Jakým způsobem můžeme posilovat dobrý vztah k Bohu?

Shrnutí
Biblické náboženství je založeno na smlouvě — na vztahu lásky mezi Bohem 
a věřícím člověkem. Je to vztah oddanosti a vyžaduje věrnost na obou stranách, 
podobně jako manželský svazek má své oboustranné závazky. Porušení smlouvy 
s Bohem — jako tomu bylo v případě Judska — je považováno za duchovní cizo
ložství. Avšak ti, kdo se rozhodnou žít podle smlouvy milosti, mohou prožívat zachra
ňující a obohacující vztah se svým Stvořitelem.

Doporučené studium

V následujících textech si prostuduj uzavření smlouvy s Izraelem u hory Sinaj a jak 
je stejná smlouva nabízena i nám: 1 Moj 17,7.9; Žalm 105,8-10; Gal 3,15-17.

V knize Proroci a králové si prostuduj kapitolu Jeremiáš" (str. 269—278), v kni
ze Patriarchové a proroci kapitolu .Izraeli dán zákon“ (str. 219-228).

„Svatá a trvalá povaha vztahu, jenž je mezi Kristem a jeho církví, je v bibli 
znázorněna manželským svazkem. Pán připojil svůj lid k sobě slavnostní smlouvou, 
v níž zaslíbil, že bude jejich Bohem, a v níž se lid zavázal, že bude náležet jemu 
a jen jemu. Pán praví: 'Zasnoubím tě sobě na věčnost, zasnoubím tě sobě, pravím, 
v spravedlnosti a v soudu a v dobrotivosti a v hojném milosrdenství' (Oz 2,19)...

Nevěra církve vůči Kristu, jíž se církev dopouští, když dovoluje, aby se její 
důvěra a láska od něho odvrátily a duši opanovala láska k světským věcem, je 
přirovnávána k porušení manželského slibu.“ (Vítězství lásky Boží, str. 273)

Diskusní otázky
1. Může dojít k tomu, že církev adventistů s.d. — podobně jako obyvatelé Judska 

— může být pro svůj hřích zbavena milosti? Jako církev jsme obdrželi důležité 
poselství pro tuto dobu. Znamená to, že už nemůžeme být vyloučeni z Boží 
smlouvy, když bychom otevřeně porušovali Boží vůli? Proč nás „chrám“ pravdy 
nemůže zachránit ani jako jednotlivce, ani jako celek, nebudeme-li se pravdou řídit?
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Jer3,12-4,2; 14,1-9.10-22; 17,5-8; 29,11-14; 32,10-25
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Základní text
„Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí 
a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.“ (Jer 32,17)

Základní otázka
Modlitba je neoddělitelnou součástí života věřícího. Proč bychom se měli 
modlit, když Bůh o nás ví vše? Proč bychom se měli modlit za druhé?
Mnoho zemí posílá různé zprávy na svá velvyslanectví, vojsku nebo jiným institucím. 
Zprávy jsou šifrované a tímto způsobem země chrání svá státní tajemství. Vlády 
těchtozemí ale také zaměstnávají odborníky, kteří se snaží rozluštit šifrované zprávy 
druhých národů.

Bůh vložil do bible své poselství a nepřál si, aby zůstalo lidem skryté (Jan 7,17). 
Přesto milióny lidí tuto „dobrou zprávu“ nechápou (1 Kor 2,14). Upřímná modlitba 
společně s vírou tvoří klíč, kterým lze otevřít Boží slovo. Bůh nás k tomu vybízí: 
„Proste, a bude vám dáno“ (Mat 7,7).

„Proč by měli mít synové a dcery Boží nechuť se modlit, když modlitba je klíčem 
v rukou věrných, jímž se otevírá nebeská pokladnice nezměrných pokladů Vše
mohoucího?" (Cesta ke Kristu, str. 64)
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MODLÍCÍ SE PROROK Neděle 24. dubna

2. Jak se může hříšník přiblížit k Bohu? Jakou modlitbu složil Bůh pro Židy, 
kteří měli činit pokání? Jer 3,22-25

Přestože poselství v Jer 3,12-14 bylo určeno severním kmenům (které byly v zajetí 
od roku 722 př. K.), Boží poselství pro Judsko bylo podobné. Hospodin představil 
způsob, jak se národ může vrátit zpět k Bohu, do bezpečí Boží péče; v upřímné 
modlitbě uznat hříchy a navrátit se k Hospodinu.

Pán Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit (Mat 6,9.). Podobně Bůh 
prostřednictvím Jeremiáše ukázal lidu, jak se modlit, měli tuto modlitbu opakovat, 
podobně jako když rodiče učí modlitbám své malé děti.

„Přijít ke Kristu nevyžaduje velké duševní úsilí a zápas; znamená to prosté 
přijetí podmínek záchrany, které Bůh jasně představil ve svém Slově... Přicházejte 
[k Bohu] s pokorným srdcem, nemyslete si, že musíte vykonat dobré skutky, 
abyste si zasloužili Boží přízeň; nemyslete si, že se musíte napravit před tím, než 
budete moci přijít ke Kristu... Spolehněte se na Boží zaslíbení a řekněte: 'Pane, 
odpusť mi mé hříchy; vkládám své ruce do tvých rukou a prosím tě o pomoc; 
potřebuji tvoji pomoc, jinak zahynu. Věřím ti.“ (1 SM 333.334)
3. Jaké ujištění dává Bůh svému lidu, bude-li činit pokání a modlit se tak, jak 

jim to ukázal? Jer 4,1.2

Bůh vždy rád přijme a odpustí upřímnému člověku, který činí pokání a prosí ho 
o odpuštění, i když je jeho modlitba prostá, krátká nebo váhavá (Luk 6,37; 
18,13.14).
4. Jak si můžeme být jisti, že Bůh uslyší naše modlitby za všech okolností? 

Proč Bůh nemusí vždy vyslyšet naše prosby tím způsobem, který my 
považujeme za nejlepší?

Ať už se modlíme veřejně nebo v soukromí, nahlas nebo potichu, máme úžasnou 
možnost hovořit s Bohem. Jeremiáš |e pro nás příkladem modlitebníka. Někdy bývá 
nazýván „naříkajícím prorokem“, stejné tak si ale zaslouží i označení „modlící se prorok“.
1. S jakým poselstvím se Bůh obrátil na Izrael na začátku Jeremiášovy pro

rocké služby? Jer 3,12-14

Nauč nás modlit se (Jer 3,22-25)



Naděje Izraele (Jer 14,7-9)
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Pondělí 25. dubna ’ 5. úkol

Písmo zaznamenává jednu z Jeremiášových přímluvných modliteb, kterou vyslovil 
v době, kdy Judsko postihlo mimořádné sucho (Jer 14,1-6). Tato přírodní pohroma 
byla ve skutečnosti Božím soudem, neboť lid porušil smlouvu (Jer 3,1-3; 5 Moj 
28,15.22-24).
1. Prorok se ztotožňuje se svým lidem. Co otevřeně vyznává a o co žádá? 

Jer 14,7

Jeremiáš je jediným biblickým pisatelem, který oslovuje Boha jako „nadějí Izraele“. 
(Viz také Jer 17,13.) Bez jediného pravého Boha byl národ odsouzen k zničení. 
Prosící prorok připomíná, že Bůh byl vždy „Spasitelem“ Izraele „v čase soužení“ (Jer 
14,8). Bezpochyby měl na mysli mnohé zásahy, kterými Bůh vysvobodil svůj lid 
z různých zkoušek a pohrom. Tyto zkušenosti z minulosti jasně svědčí o tom, že 
Bůh miluje Izrael. Proč by se tedy měl Bůh chovat jako host, jako pocestný nebo 
jako bezmocný bohatýr, který je lhostejný k strašným podmínkám, v nichž se národ 
nachází? Jedná se o zoufalou prosbu: „Drahý Pane, naše jediná naděje, tvé jméno, 
které neseme, je svědectvím o tom, že jsme tvým vlastnictvím. Neopouštěj to, co 
je tvé.“
3. Vyslýchá Bůh přímluvnou modlitbu, která je vyznáním hříchu jiného člo

věka? K čemu taková modlitba slouží?

Jeremiášovo vyznání je otevřené a upřímné — není v něm ani stopy po sebeospra- 
vedlňování. Prorok osobně (viz „naše“, „my") uznává nepravosti a hříchy, kterých 
se dopustili proti Bohu a které dosvědčují jejich vinu. Věta „... jednej, Hospodine, 
pro své jméno“ znamená, že Bůh má jednat právě pro svou povahu. Boží jméno 
(povaha) je plné slitování, milosrdenství, trpělivosti a odpuštění (2 Moj 34,5-7). Ve 
své prosbě se Jeremiáš odvolává na tyto vlastnosti a prosí Boha o odpuštění hříchů 
svých i celého národa.
2. Jak prorok oslovuje Boha a proč je toto oslovení tak významné? Jeremiáš 

se čtyřikrát vyjadřuje o Bohu obrazným způsobem. Proč je jeho poslední 
prosba tak úpěnlivá? Jer 14,8.9



2. Co vše prorok uznává a jak daleko jde ve svém vyznání? Jer 14,20

4. Jak Bůh odpověděl na Jeremiášovu modlitbu? Jer 15,1.6.7
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Úterý 26. dubna

Má se za to, že prorok vyslovil obě modlitby, zaznamenané ve 14. kapitole, v době 
sucha. Jeremiáš měl velkou starost o svůj lid a stále se přimlouval za jejich záchranu.
1. Jaké otázky klade naříkající prorok Bohu? Jer 14,19

MODLÍCÍ SE PROROK

Jeremiáš cítil, že je ohrožena čest pravého Boha. Bůh z lásky vyvolil Izrael za svůj 
zvláštní lid (5 Moj 7,7.8), uzavřel s nimi slavnostní smlouvu a stal se jejich Bohem 
(5 Moj 7,9). Tím se stal také jejich Králem. Kdyby dopustil, aby došlo k zničení 
národa pohanskou armádou, zdálo by se, že je jeho láska nestálá, jeho vláda slabá 
a že není věrný své smlouvě.

Jeremiáš obtížně chápal stav Judska, jehož obyvatelé byli zatvrzelí. Národ už 
nemiloval Boha, nectil jeho vládu, ani o něm nesvědčil ostatním národům. Proto 
byl Bůh už .unaven stálými ohledy“ (Jer 15,6).
5. Co se z Jeremiášovy zkušenosti můžeme naučit? Máme se modlit jen za 

ty, o kterých si myslíme, že kladně odpoví na hlas Ducha?

Jeremiáš procházel ve své době Boží výchovou stejně jako později apoštolově. 
Prorok nemohl stále uvěřit, že by Bůh dopustil, aby Babyloňané zničili národ, chrám 
i hlavní město. Opravdu opustí Bůh Judsko?

Jeremiáš je jedním z několika proroků, kteří se při různých příležitostech horli
vě přimlouvali za ty, kdo to duchovně potřebovali. Jejich jména a modlitby nachá
zíme na mnoha místech bible: 1 Moj 18,23-32; 2 Moj 32,30-32; 1 Sam 7,7-12; 
Dan 9,3-19; Jan 17,6-26.
3. Čeho se týkají tři krátké prosby, kterými Jeremiáš uzavírá svoji modlitbu?

Jaký to má význam? Jer 14,21

Jeremiáš se modlí za svůj lid (Jer 14,19-22)



Co je to pravá modlitba? (Jer 29,11-13)
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Středa 27. dubna 5. úkol

Jeremiáš vždy projevoval úctu k Bohu. Jeho modlitby nebyly formální. Jako přítel 
s přítelem rozmlouval s Bohem o svých otázkách a pochybnostech a několikrát se 
přimlouval za Judsko. Zdá se, že žil v neustálém spojení s Bohem. (Viz 1 Tes 5,17; 
Filip 4,6.7.)
2. V jakém stavu má být naše mysl při modlitbě? Jer 29,11-13

Studujeme-li Jeremiášovy osobní modlitby, můžeme lépe poznat, co je to pravá 
modlitba, a obohatit tak svůj modlitební život.
1. Jak přistupoval prorok k Bohu? Jer 12,1; 4,10; 20,7

„Bohu se musí odevzdat celé srdce, jinak nemůže nastat změna, která by nás 
obnovovala k jeho obrazu. Svou hříšnou přirozeností jsme se odcizili Bohu... Bůh 
nás chce vyléčit, vysvobodit nás. To však vyžaduje úplné přetvoření, obnovu celé 
naší podstaty; proto se musíme cele odevzdat Bohu. Boj s vlastním já je tím největ
ším zápasem, který člověk bojuje. Vzdát se vlastního já, podřídit všechno vůli Boží, 
vyžaduje velké úsilí. Člověk se však nejprve musí podřídit Bohu, než se může znovu 
narodit v svatosti.“ (Cesta ke Kristu, str. 31)
3. Jak Jeremiáš poukazuje na důležitost víry? Jer 17,5-8 (Srovnej s Žid 11,6.)

Ve Starém zákoně je víra často chápána jako „důvěra“. Jediným zdrojem záchrany 
je Ježíš Kristus (Skut 4,12). Víra v něj nás přivádí k prameni věčného života. Víra 
v Boha nás uschopňuje vyznat své hříchy (Jer 3,13) a uznat, že sami sebe nemů
žeme změnit (Jer 13,23; 2,22).
4. Co mohu udělat pro to, aby se můj modlitební život stal přirozenou sou

částí mého života a mojí každodenní křesťanskou zkušeností?



Modlitba v čase nepokoje (Jer 32,16-25)
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MODLÍCÍ SE PROROK Čtvrtek 28. dubna

Bůh slyší každou modlitbu. Když je srdce člověka obtíženo a obrací se k Bohu, 
nejsou těmi nejdůležitějšími věcmi ani místo, ani modlitební postoj. První křesťané 
se modlili v jeruzalémském chrámu (Skut 3,1). Bůh slyšel modlitby Eliezera, který 
stál u svých velbloudů u napajedla. Nehemiáš se modlil, když stál před perským 
vladařem. Jób se modlil v popelu. Pán Ježíš vedl svůj modlitební zápas v olivovém 
sadu.
2. Za koho se měli modlit judští přesídlenci v Babylóně, i když prožívali jako 

zajatci těžkosti? Jer 29,4-7 (Srovnej s 1 Tim 2,1-4.)

Každé místo a každá doba jsou vhodné k modlitbě. S naším Otcem můžeme hovořit 
o všem. Bůh se nikdy neodvrátil od Jeremiáše, když k němu přišel se svými sta
rostmi a otázkami.
1. Proč je Jeremiáš tak zmaten, když má na Boží příkaz koupit pole v Anato- 

tu? Jaké ujištění chtěl Bůh takto dát obyvatelům Judska v době, kdy byli 
obklíčeni Babyloňany? Jer 32,16-25.42-44

„Přinášej Bohu všechno, co znepokojuje tvou mysl. Nic není tak těžké, aby to 
nemohl unést, neboť Bůh nese všechny světy a vládne nad všemi věcmi vesmíru. 
Nic, co se týká našeho pokoje, není tak malé, aby si toho nevšiml. Žádná kapitola 
našeho života není tak temná, aby si ji nemohl přečíst, žádná situace, v níž se 
ocitneme, není tak těžká, aby ji nemohl zvládnout. Žádná pohroma, která postihne 
nejmenší z jeho dětí, žádná starost, která trápí srdce, žádná projevená radost, ani 
žádná upřímná modlitba neunikne našemu nebeskému Otci, aniž by o ni projevil 
okamžitý zájem.“ (Cesta ke Kristu, str. 68)

Jedním z posledních činů Jeremiášovy dlouhé služby je modlitba za druhé. 
(Viz Jer 42,1-4.) O modlitbu ho požádali neupřímní, zatvrzelí velitelé vojsk, kteří 
však uznávali Jeremiáše jako muže modlitby, jako toho, který denně žije ve spojení 
s Bohem.
3. Proč je chvála důležitou součástí modlitby? (Viz Řím 15,11.)
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Pátek 29. dubna  - 5. úkol

4. Jaký postoj mysli má být nedílnou součástí našeho modlitebního života? (Viz 
1 Jan 5,14; Mat 26,39.)

2. Proč se věrní křesťané potřebují denně modlit? Srovnej modlitební život Davida 
a proroka Daniela (Žalm 55,18; Dan 6,11 [verš 10 král.]).

Shrnutí
„Modlitba je dýcháním duše. Je to tajemství duchovní moci.“ (GW 254) Jere

miášovy osobní modlitby i jeho spisy nám odhalují bohatství ryzího, každodenního 
spojení s Bohem na modlitbě; toto bohatství může získat každý věřící. Bůh nám 
nedává přímá zjevení tak, jak je poskytoval prorokům. Můžeme však prožít „osví
cení Duchem“ — Duch nám pomůže porozumět Písmu a jeho poselství.

Západ slunce 20.15

3. Co je to „vytrvalá modlitba“? Proč ji potřebujeme? Cožpak nás Bůh neslyší, když 
se k němu modlíme poprvé? (Viz Luk 18,1-8.)

Doporučené studium
Modlitba je rozhovor s Bohem, proto se věřící lidé běžně modlí sami za sebe. 
Přímluvná modlitba (modlitba za druhé) je však duchovní přednost. Uvažuj o násle
dujících příkladech: Luk 22,31.32; 23,34; Jan 17,1-26; Efez 3,14-21. Co se z nich 
můžeme naučit?

Máš-li možnost, prostuduj si v knize Služebníci evangelia kapitolu „Tichá mod
litba“ (GW 254-258) a v knize Cesta ke Kristu kapitolu „Modlitba jako přednost“ 
(str. 63-71).

„Světská moudrost učí, že modlitba není důležitá. Vědci tvrdí, že modlitba 
nemůže mít žádnou skutečnou odezvu a že zázraky neexistují... Takové učení 
odporuje svědectví Písma... Je součástí Božího plánu poskytnout nám v odpověď 
na modlitbu víry to, co by nám nebylo poskytnuto, kdybychom o to neprosili.“ 
(Vítězství lásky Boží, str. 375)

Diskusní otázky
1. Co nás o modlitbě učí Pán Ježíš? Mat 6,9-13; Jan 14,13.14; 16,23.24 Co to 

znamená „prosit ve jménu Ježíše Krista“? Jan 14,13.14; 16,23.24 V čem je 
modlitební život proroka Jeremiáše podobný Ježíšovu modlitebnímu životu?



Jer 8,4-12; 13,1-11; 19,1-15; 27,1-15; 35,1-19
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Základní text
„Slyšte a naslouchejte, nebuďte domýšliví, tak promluvil Hospodin.“ 
(Jer 13,15)

Základní otázka
Proč nám slova „autorita", „zákon“ a „podřízení se“ často znějí nepříjemně? 
Proč je pro člověka tak těžké, aby poslouchal svého nebeského Otce?

Každým rokem, během listopadu, asi 100 milionů oranžovočerných motýlů začíná 
své pravidelné stěhování z jihovýchodní Kanady a severovýchodní části Spojených 
států do hor jihozápadního Mexika. Tato cesta je dlouhá asi 4.000 kilometrů. Vědci 
zkoumali toto velké stěhování motýlů, kteří letí ve výšce jednoho kilometru a využí
vají přitom teplých vzdušných proudů. Jedná se o křehké a bezmocné motýly, 
přesto však neomylně nacházejí svá zimoviště. Jejich potomstvo třetí nebo čtvrtá 
generace se později vrací stejnou cestou zpět na sever. Je zřejmé, že si svůj 
„navigační systém" předávají geneticky. Když vidíme, jak se tito motýli přesně řídí 
přírodními zákony, obdivujeme moudrost a moc našeho Stvořitele. Pouze lidé se 
vědomě vzpírají Božím zákonům.

Bůh vedl proroka Jeremiáše k tomu, aby lidu představil několik podobenství 
— některá z přírody a jiná z každodenního života lidí. Chtěl tak přesvědčit svůj lid, 
aby poslouchal jeho zákony, které jim měly být k prospěchu.

BOŽÍ PODOBENSTVÍ
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Neděle 1. květná  6. úkol

1. Jaká přirovnání používá Bůh k tomu, aby přivedl svůj lid k pokání? Jaký 
postoj zaujali obyvatelé Judska ke svému odpadnutí od Boha? Jer 8,4-7

Hebrejské slovo překládané jako „soud“ (král.) zde znamená „řád" (ekum.). Boží 
řády, kterými se řídí chování ptáků, jsou přirovnávány k božským řádům, kterými se 
řídí lidské jednání.

Přírodní vědy a jejich výzkumy dosvědčují, že náš svět je řízen přírodními 
zákony. Stěhovavé instinkty, které mají některé druhy ptáků zabudovány ve svém 
genetickém kódu, jim umožňují dosahovat neuvěřitelných výkonů Arktický rybák, 
který žije blízko severního pólu, se za šest týdnů po svém vylíhnutí vydává na 
17.000 kilometrů dlouhou cestu na svá zimovišté. Na léto se vrací zpět do svého 
původního hnízdiště v Arktidě.

Náš lidský život je podřízen morálním i přírodním zákonům. Pokud Jako hříšní 
lidé neprožijeme obnovu, je pro nás nepřirozené poslouchat Boží vůli (Řím 8,6-8). 
Bůh vyvedl Izraelce z egyptského otroctví, uzavřel s nimi smlouvu, vyučoval je 
a dal jim poznat svou vůli. Izraelci neměli nedostatek poznání; to, co postrádali, 
byla věrnost Bohu.
2. Jaký vliv má pohrdání Božím slovem na lidskou moudrost? Jer 8,8.9 

(Srovnej s 5 Moj 4,5-9.)

„Jedině člověku jako koruně svého stvoření dal Bůh svědomí, aby si [člověk] uvě
domoval svaté požadavky božského zákona; člověk obdržel srdce, které může 
milovat zákon jako svátý, spravedlivý a dobrý. Jedině od člověka je požadována 
pohotová a dokonalá poslušnost. Přesto Bůh nenutí člověka k poslušnosti; lidem je 
ponechána svobodná vůle.“ (1 SM 216)
3. Poslouchal bys Boha raději ze své svobodné vůle nebo instinktivně?

Kůň, který pádí do bitvy (Jer 8,4-12)



Věrnost Rechabitských (Jer 35,1-19)
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2. Proč odmítli Jeremiášovo pozvání? Jaké poučení si toho měl vzít lid? 
Jer 35,6-10.12-17

Jako příklad ochoty k poslušnosti uvádí Bůh kočovný rod Rechabitských. (O ději
nách Rechabitských se můžeš více dozvědět v 1 Par 2,55; Soud 1,16; 4 Moj 10,29;
2 Král 10,15-28; Jer 35,11.)
1. Proč Jeremiáš pozval Rechabitské do jedné ze síní Božího chrámu? 

Jer35,1-5

Zlo a problémy, které byly způsobeny alkoholem a městským životem, přivedly Jo- 
nadaba k tomu, že svým synům přikázal, aby se zdržovali pití vína a zůstali kočovný
mi lidmi. Rechabitští zachovávali nařízení svých předků více jak 200 let. Je to možná 
zvláštní, ale lidé jsou někdy ochotni více poslouchat přikázání lidská než Boží.

„Jestliže příkazy dobrého a moudrého otce, který použil nejlepšího a nejúčin
nějšího prostředku, aby zachránil své potomstvo před zlem nestřídmosti, musely 
být tak přísně zachovávány, pak bychom měli mít Boží autoritu v mnohem větší 
vážnosti.“ (4 T 175.176)

V dnešní době nás Bůh vyzývá, abychom byli lidem Slova. Tak jako věrnost 
Rechabitských, kteří zachovávali přikázání svých otců, byla v ostrém protikladu 
s nevěrností Izraelců vůči jejich nebeskému Otci, tak i my máme být jiní, odlišní 
od ostatních.
3. Co může vést k tomu, že člověk bude zachovávat lidské zákony a přitom 

přestupovat Boží zákony? Jak se takového postoje můžeme vyvarovat?

BOŽÍ PODOBENSTVÍ Pondělí 2. května



Rozbitý džbán (Jer 19,1-15)
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Úterý 3. května 6. úkol

1. Dvacet let již žije Judsko v odpadlictví. Jaké mocné podobenství předsta
vil Jeremiáš starším a kněžím? Jer 19,1-10

Místo, kde se tento symbolický čin odehrál, ještě posílilo jeho význam. Východní 
brána (král.) nebo Střepná brána (ekum.), kterou procházel prorok s některými 
staršími a kněžimi, byla pravděpodobně místem, kam se odhazovaly střepy rozbi
tých nádob. Přestože král Joziáš zastavil lidské oběti pohanským božstvům(2 Král 
23,10), obyvatelé Judska zjevně toto místo stále ještě používali k lidským obětem 
a pohřbívání zločinců.
2. Jaké je poselství Jeremiášova symbolického činu? Jer 19,10-13

Jeremiášův výrok ve verši 3 byl jako „přilévání oleje do ohně“. Možná někdo z těch, 
kdo tam stáli, si připomněl smrtelné výkřiky svého vlastního dítěte, které bylo obě
továno v ohni. Samotné místo, kam Jeremiáš přivedl starší a knéží, bylo poskvrněno 
krví nevinných obětí. Jeremiáš je přivedl na místo jejich zločinů, vysoko pozvedl 
džbán, aby jej všichni viděli, a rozbil jej o Střepnou bránu. Jeho hlas zazněl do zvuku 
tříštícího se džbánu: Joto praví Hospodin zástupů: Právětak.jakose rozbíjí hliněná 
nádoba a nelze ji už opravit, rozbiji tento lid a toto město...“ (Jer 35,11). Obyvatelé 
Judska budou pohřbíváni na tomto místě jako zločinci. Toto byla názorná lekce! 
A přesto se ve své samospravedlnosti cítili pohoršeni!

Judsko se podobalo křehkému hliněnému džbánu. Na rozdíl od poddajné 
hrnčířské hlíny (Jer 18,1-6) nemohl již nebeský Hrnčíř s touto hlínou nic udělat 
(Jer 19,10.11). Bůh chtěl, aby Izraelci byli nádobou, která světu představí Boží 
spravedlnost, ale oni svoji nádobu naplnili všemi druhy ohavností. Střepy džbánu 
rozházené po zemi byly pro Judsko znamením soudu. Právě tak jako již nešlo 
opravit rozbitý hliněný džbán, Izraelci neměli již žádnou příležitost, aby napravili 
svůj duchovní stav.
3. Co nás toto podobenství o rozbitém džbánu učí o naší osobní odpověd

nosti vůči Bohu? Jaký význam má toto podobenství pro církev adventistů 
s.d.?



Lněný pás (Jer 13,1-11)
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BOŽÍ PODOBENSTVÍ MMMMI Středa 4. května

1. Co si měl Jeremiáš na Boží příkaz koupit a nosit? Kam to měl prorok ukrýt 
a později odtud opět vyzvednout? Koho tato část oděvu měla představo
vat? Jer 13,1-7.11

Pýcha a sobectví jsou skutečnými kořeny lidského hříchu. Proto na ně prorok svým 
symbolickým jednáním poukazoval. Žádný pták nepotlačí svůj stěhovavý instinkt, ale 
lidská pýcha se snaží umlčet volání Ducha. Pyšný člověk dává přednost svým touhám 
před Božím hlasem a chce jednat podle svého. Pýcha zatvrzuje člověka, i když ví, 
že špatně skončí. Pýcha přijímá Boha jen proto, aby přijímala jeho dary; neuznává 
však Boží vládu. Pyšný člověk nepřijímá žádné jho, které na něho Bůh vloží.

„Téměř nejbeznadějnějším a nejhůře léčitelným hříchem |e pýcha na své vlast
ní názory a domýšlivost. Ta je překážkou všeho růstu. Jestliže má člověk pova
hové vady, ale je tak prostoupen soběstačností, že si je neuvědomuje a nevidí 
svůj omyl, jak může být očištěn?“ (7 T 199.200)
3. Jak se můžeme zbavit pýchy, která se snaží získat nad námi vládu? Jak 

se můžeme stát podobni Kristu v jeho pokoře? (Viz Touha věků, str. 467.)

Mojžíš prohlásil: „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko 
jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme?“ (5 Moj 4,7). Oblakový 
a ohnivý sloup, který vedl Izraelce po poušti (2 Moj 13,21.22), a svatyně — místo, 
kde přebýval Bůh (2 Moj 25,8) — představovaly úzké společenství, které chtěl Bůh 
mít se svým lidem.

Řeka Eufrat tvořila hranice mezi Syro-Palestinou a Mezopotámií. K jejímu nej- 
bližšímu bodu musel prorok urazit asi 560 kilometrů; dvě cesty k Eufratu a zpět 
tedy znamenaly vzdálenost asi 2.240 kilometrů. Slovo Eufrat zde symbolicky 
naznačuje, že obyvatelé Judska půjdou do zajetí za Eufrat, do Babylónie.
2. Jaké poselství představuje zničený pás? Jer 13,8-11



Dřevěné jho (Jer27,1—15)
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Čtvrtek 5. května 6. úkol

Hebrejský text naznačuje, že prorok vyrobil jho pro každého vyslance a ti je pak 
předali svým panovníkům. Prorok si vyrobil jho také pro sebe a je možné, že je nosil 
pouze před vyslanci. Vyslanci z okolních národů se společné radili o vzpouře proti 
Babylónu.

V tomto příběhu můžeme zřetelné vidět Boží soucit a čekání. Prorok Jeremiáš 
předpověděl zajetí a nyní představuje zaslíbení: ty národy, které se podřídí, budou 
moci zůstat ve své rodné zemi, aniž by byly postiženy.
2. S kým se prorok přel o to, aby se národ podřídil nadvládě Babylóna, a tak 

se zachránil před úplným zničením? Jer 27,12-15

„Podřízení vládě Babylóna byl nejlehčí trest, který milosrdný Bůh mohl uvalit na tak 
vzpurný lid; budou-li se však vzpouzet přijmout toto nařízené poddanství, pocítí na 
sobě v plné míře trest Boží. Úžas shromážděné rady národů byl bezmezný, když 
jim Jeremiáš, se jhem poddanství na své šíji, oznámil vůli Boží. Proti rozhodnému 
odporu stál Jeremiáš pevně za tím, aby se podřídili.“ (Proroci a králové, str. 292)

Nejlépe by udělali, kdyby se poddali Boží vůli. Životy tisíců lidí byly ohroženy; 
stejně tak byl ohrožen i chrám a město. Ale zatvrzelá pýcha krále Sedechiáše 
a jeho velmožů, kteří byli slepí vůči Boží vůli a bezpečí svých poddaných, je vedla 
k falešnému vlastenectví. Svým jednáním ohrožovali existenci již beztak nesta
bilního židovského státu.
3. V tomto životě jsme buď poddanými Boha nebo satana. Proč je Kristovo 

„jho“ a „břemeno" lehké? (Viz Mat 11,28-30.)

V době, kdy bylo toto podobenství představeno lidu, bylo již 10.000 Židů v zajetí.
V té době vládl král Sedechiáš, který přísahal při Bohu věrnost králi Nebúkadnesa- 
rovi (2 Par 36,13).
1. Popiš symbolické jednání proroka Jeremiáše. Jaké poselství chtěl takto 

Jeremiáš představit sousedním národům? Jer 27,2-11



2. Vysvětli smysl verše v Přísl 16,18.

BOŽÍ PODOBENSTVÍ Pátek 6. května

3. Jak se věřící člověk může stát podobným Kristu, který žil sebeobětavým živo
tem, aby mohl přinést druhým lidem skutečné štěstí? (Viz Filip 2,1—8; Skut 
10,38; 1 Kor 2,9-16.)

4. Srovnej funkci instinktů u zvířat s funkcí Ducha svátého v životě věřícího člově
ka. V čem jsou si tyto funkce (a) podobné, (b) rozdílné?

Doporučené studium
V knize Proroci a králové si prostuduj kapitoly „Blížící se soud“ (str. 279-289) a „Po
slední král Judy" (str. 290-297); v knize Myšlenky z hory blahoslavenství si v kapi
tole „Blahoslavenství“ prostuduj první blahoslavenství (str. 11-14).

„Kdybychom dovolili naší mysli, aby se více zabývala Ježíšem Kristem a ne
beským světem, objevili bychom mocný podnět a sílu k tomu, abychom bojovali 
boj Páně. Pýcha a láska k světu ztratí svoji moc, budeme-li uvažovat nad slávou 
lepší vlasti, která má být brzy naším domovem. Vedle krásy a slávy Kristovy jsou 
všechny pozemské krásy téměř bezcenné. Měli bychom často uvažovat a roz
mlouvat o povaze Ježíše Krista.“ (SL 91.92)

Diskusní otázky
1. Proč je zkušenost znovuzrození tak nutná k tomu, aby se člověk zbavil pýchy?

(Viz Jan 3,1-17; Řím 8,6-8.)

Shrnutí
Mysl někdy obtížně chápe abstraktní a složité zdůvodňování; je-li nám však předsta
vena konkrétní věc nebo obraz, přirozeně chápeme jejich význam. Proto také Pán 
Ježíš tak často vysvětloval zásady svého království pomocí podobenství. Prorok 
Jeremiáš používal „názorné pomůcky“, aby mohl obyvatelům Judska představit 
Boží poselství. Mezi ně patřily příklady ze života stěhovavých ptáků, vyprávění 
o rodu Rechabitských, hliněný džbán, lněný pás a dřevěné jho. Pokaždé se prorok 
nějakým způsobem dotkl obecně lidského problému — pýchy.

Chceme-li se ochotně poddat Kristově vládě, Bůh v nás probudí ducha pokory 
a touhy poznat Boží vůli; pak mu budeme s radostí sloužit.

Západ slunce 20.25
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NOVÝ ZAČÁTEK

Jer 18,1-12; 24,1-10
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Základní text
„Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský.“ 
(Jer 18,6)

Základní otázka
Selhání, pády — to jsou slova, která neradi slyšíme. Přesto se mohou naše 
selhání stát odrazovým můstkem k něčemu lepšímu. Toto obzvlášť platí v du
chovní oblasti.

Pan David pracoval jako školník na základní škole pro děti s poruchami chování. 
Byl to mírný člověk a jeho život byl cele spjat s učiteli a žáky školy. Nedávno pan 
David zemřel. Nikdy nedosáhl vyššího vzdělání, ale chtěl, aby dnešní děti měly lepší 
podmínky pro vzdělání, než měl y mládí on. Ve své závěti odkázal žákům první třídy 
peníze ze své životní pojistky. Část tohoto velkého dědictví se použila na nákup 
vybavení a pomůcek a sen pana Davida se začal uskutečňovat.

Pan David nebyl lhostejný k životu dětí s poruchami chování. Stejně tak i Bůh 
projevil zájem a péči o vzpurné obyvatele Judska. Na rozdíl od dětí, o které se 
staral pan David, měli obyvatelé Judska všechny výhody již od počátku. Jejich 
touha po modloslužbě je však dovedla až k odpadnutí od Boha. Á přece se Bůh 
rozhodl, že jim umožní začít znovu, i když to mělo znamenat, že budou nějakou 
dobu žít v zajetí.



Nádoba z hlíny (Jer 18,1-12)
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NOVÝ ZAČÁTEK Neděle 8. května

Apoštol Pavéí napsal: „Jeho [satahovu] ůskočnost přece známe“ (2 Kor 2,11). Boží 
nepřítel se snaží vést člověka do hříchu, zdrtit jej pocitem viny a pak ho přivést 
k přesvědčení, že už mu Bůh nemůže odpustit.

Událost s hrnčířem se patrně stala v počátečním období vlády krále Joakima, 
kdy se ještě zdálo, že je možné národ obnovit. (Viz Jer 36,1-3.) V hrnčířské dílně 
bylo běžné, že když se hrnčířovi nádoba nepovedla, zpracoval hlínu znovu a vytvo
řil novou nádobu. Tak mohl být přetvořen i Izrael.
2. Postava hrnčíře klade důraz na Boží vládu nad stvořením. Proč hrnčíř 

zhotovil z hlíny novou nádobu? Co nám tento příběh vypovídá o Boží 
povaze? Jak se k tomuto Božímu varování a výzvě postavili obyvatelé 
Judska? Jer 18,7-12

1. Kde se prorok Jeremiáš poučil o Božím odpuštění a obnovující moci? 
Jakou otázku dává Bůh obyvatelům Judska? Jer 18,1-6

Bůh nenarušuje právo člověka svdbódhě se rozhodnout. Bůh byl ochoten odpustit 
svému lidu a umožnit jim nový začátek. Jestliže budou činit pokání, Bůh opět obnoví 
národ; jestliže odmítnou, Bůh je zničí. Záleželo tedy na tom, jak národ odpoví na 
Boží výzvy.

Verše v Jer 18,8.9 hovoří o Boží reakci na rozhodnutí obyvatel Judska jako 
o Boží „lítosti“. Boží lítost se však liší od lidské lítosti. „Lidská lítost je vyvolána 
změnou v myšlení. Lítost Boží je vyvolána změnou okolností nebo vztahů.“ (Patri
archové a proroci, str. 473)

Obyvatelé Judska se však neobrátili k Bohu, nečinili pokání a odmítli Boží 
nabídku začít znovu. Neměli bychom se zachovat jako oni. Jako hříšníci můžeme 
činit pokání, můžeme se rozhodnout, že chceme zůstat v rukou Hrnčíře, můžeme 
se nechat přetvořit v užitečnou nádobu.
3. Jaký je tvůj duchovní stav? Jsi ochoten nechat se Bohem přetvořit podle 

jeho vůle?
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Pondělí 9. května r. úkol

„Můžeš věřit, že by zkroušeného hříšníka, který touží po návratu a chce opustit své 
hříchy, Bůh ve své přísnosti nepřijal, když by k němu přišel jako kajícník? Takové 
myšlenky bychom neměli pěstovat!... Takové pojetí Boha přivede beznaděj do 
našeho duchovního života. Pak je člověk zmalomyslněn ve svém úsilí hledat Boha 
a sloužit mu. Nesmíme o Bohu přemýšlet jen jako o soudci, který je připraven 
vyslovit nad námi rozsudek. Bůh nenávidí hřích; z lásky k hříšníkům se však v Ježíši 
Kristu obětoval, aby všichni, kteří mohou, byli zachráněni a obdrželi věčné požehná
ní v království slávy.“ (5 T 633)
3. Co způsobilo, že se synův pohled na otce změnil? Jakou představu máš 

o povaze našeho nebeského Otce?

O šest století později vyprávěl Rán.Ježíš pódobenštví ó marnotratném synu. Jeho 
poselství je podobné poselství příběhu oTunčíři. Oba příÉ>ěh'y byly vyprávěny lidem, 
kteří se kdysi těšili Boží lásce, ale kteří odešli do „daleké země“ a žili podle svého. 
Oba příběhy zjevují hloubku Boží lásky: hříšníku, který činí pokání, nabízí Bůh nový 
začátek.
1. Jak Je popsán odchod mladšího syna z otcovského domu? Luk 15,11-16

Mladík je již unaven omezováním‘jeho’soukromého života. Má svou představu 
o tom, co je to štěstí. Touží po otcově majetku, ne však po jeho vedení. Proto utíká 
před autoritou, která však sloužila k jeho dobru, a stává se otrokem autority, která 
vede do zahynutí.

„Každý sobecky strávený život je promarněný, ať se navenek jeví jakkoli. Kdo 
se snaží žít bez Boha, promrhá sve vlastnictví. Maří vzácná léta života, utrácí své 
rozumové síly, duševní schopnosti a připravuje si věčnou záhubu.“ (Kristova po
dobenství, str. 115.116)
2. Co přivedlo syna k tomu, že se zamyslel sám nad sebou? K čemu se 

rozhodl? Luk 15,17-20 Jak otec přijal svého kajícího syna? Luk 15,20-24 
Jak se poselství tohoto podobenství vztahuje k příběhu o hrnčíři? Jer 
18,4-6



Odpuštění Petrovi (Luk 22,61.62)
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2. Prostuduj si Luk 22,54-60. Jak Pán Ježíš reagoval na Petrovo zbabělé 
chování? Jak reagoval Petr? Proč zdrcený učedník nespáchal sebevraž
du? verše 61.62 Jak Pán Ježíš umožnil Petrovi začít znovu? Jan 21,15-22 
Jakou změnu prožil apoštol Petr? Skut 4,13

Duchovní stav Petra spěl ke krizi. Měl vysoké mínění sám o sobě (Mat 26,33.35), 
nemodlil se pravidelně (Mat 26,40.41), osobně nechtěl přijmout kříž sebezapření 
(Mat 16,21-24), byl nezávislé povahy—toto vše přispělo k Petrově selhání. Nepři
pomínají ti tyto povahové rysy někoho, koho znáš? Možná sebe sama?

„Každému člověku, který neobstojí v pokušení, nabízí Kristus stejnou pomoc, 
jakou projevil Petrovi. Satan se snaží zvlášť o to, aby člověka strhl do hříchu 
a potom ho nechá ve strachu a bez pomoci, aby se bál žádat o odpuštění. Proč 
bychom se však měli bát, když Bůh slíbil: 'Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou 
pokoj, ať se mnou uzavře pokoj’ (Iz 27,5)...

Kristus obětoval svůj život, aby vykoupil zpět Boží dědictví a aby dal lidem ještě 
jednu příležitost... Kristus se přimlouval za ztracené lidstvo svým bezhříšným 
životem, dokonalou poslušností i smrtí na kříži Golgoty. Dnes se za nás Spasitel 
nejen přimlouvá jako prosebník, ale dělá si na nás nárok jako Vítěz.“ (Kristova 
podobenství, str. 88.89)
3. Uvažuj o životních pádech a vítězstvích Davida (Žalm 51), Marie zMagdaly 

(Luk 7,37-50; srovnej s Jan 12,1-8) a Zachea (Luk 19. kap.). Tito hříšníci 
nalezli v Kristu nový začátek; stejnou zkušenost může prožít každý z nás. 
Prostuduj si Filip 4,1 @C = 3.

Zkušenost hrnčíře (Jer 18,1-12) a příběh o marnotratném synu (Luk 15,11 -24) byla 
podobenství. Obě poukazují na Boží plán, který však nepřinesl žádoucí výsledky. 
V bibli však máme také mnoho skutečných příběhů o lidech stejných jako my, kteří 
se Bohu poddali a nechali se jím přetvořit.
1. Která povahová vada vedla Petra k zapření Pána Ježíše? Co Petr nejvíc 

potřeboval? Luk 22,31-34

NOVÝ ZAČÁTEK Úterý 10. května
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Středa 11. května 7. úkol

1. K jaké změně vyzýval prorok Jeremiáš obyvatele Judska? 0 jaký druh 
„obřízky" se jednalo? Jer 4,3.4

V duchovním životě nelze začít znovu, chce-li člověk dále pokračovat ve svém 
dřívějším způsobu života. (Viz Efez 4,22.) Toto si musí uvědomit každý křesťan.

Jeremiášovo kázání bylo založeno na „knize zákona", pěti knihách Mojžíšo
vých, a především na 5. knize Mojžíšově. Podle Mojžíše duchovní obřezání vyža
dovalo zbavení se zatvrzelosti a svéhlavosti vůči Bohu (5 Moj 10,16) a jejich místo 
měla zaujmout hluboká oddanost Bohu a jeho vůli (5 Moj 30,6).
2. Jakými slovy prorok opakuje Boží výzvu k úplné změně? Jer 7,1-7 ,

Přestože pohanská modloslužba nahradila pravou bohoslužbu, vnější projevy a do
jem chrámových obřadů zůstaly zachovány. A přece nemohlo dojít k novému za
čátku v duchovním životě obyvatelů Judska bez toho, že by zcela změnili svů] postoj 
k Bohu a způsob života.

„Studánka srdce se musí napřed vyčistit, než může vytékat čistý proud... Život 
křesťana není jen upravená nebo zlepšená forma starého života, nýbrž změna 
přirozenosti. Znamená konec sobectví a hříchu a současně nový život. Tuto změ
nu může přivodit jen působení svátého Ducha.“ (Touha věků, str. 111)
3. Proč je zkušenost znovuzrození, o které se zmiňuje Písmo (viz Ezech 

36,2.27; Jan 3,1-17), životně důležitá pro úspěšný nový začátek? Jer 13,23

Nejdůležitější je znovuzrození (Jer 7,1—7)

Někteří křesťané neprožívají zkušenost vítězství a považují křesťanský způsob živo
ta za těžký. Je to proto, že se chtějí přimknout ke Kristu, ale současně se nechtějí 
oddělit od svých hříchů a model. (Viz Mat 6,24; 5 T 231.)
4. Už jsj prožil „znovuzrození“, nový začátek v Ježíši Kristu? Jak to poznáš? 

(Viz Řím 8,6-8; Žalm 40,9.)



Pohled kupředu (Jer 24,1-10)
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NOVÝ ZAČÁTEK Čtvrtek 12. května

Obyvatelé Judska odmítli nabídku nového začátku, jak ji vyjádřil příběh o hrnčíři 
a hlíně (Jer 18,12). Bůh však viděl dále a předpověděl svému lidu nový začátek.
1. Jaké zvláštní vidění obdržel prorok Jeremiáš krátce po odvedení někte

rých lidí do zajetí roku 597 př. K.? Kdo byl odveden do zajeti? 2 Král 
24,10-16

Dva koše fíků představovaly rozdělenou společnost Židů, jedna její část byla v Ba
bylóně a druhá v Judsku.
2. Někteří by mohli říct, že se přesídlenci stali terčem Božího hněvu, zatímco 

ti, kteří zůstali v Judsku, byli pod Boží ochranou. Koho však ve vidění 
představují „dobré fíky"? Jer 24,5 Co pro ně chtěl Bůh vykonat? verše 6.7

Babylónské zajetí se snadno mohlo stát místem, kde by zaniklo židovské nábo
ženství a pravá víra v Boha. I když národ celkově odpadl od Boha, zajatci v Baby
lóně a jejich potomci měli velkou možnost a naději prožít „znovuzrození“ svého 
národa. Prostřednictvím spisů proroka Jeremiáše (Dan 9,2) a služby proroka Eze
chiela udržoval Bůh plamen pravdy i během dlouhého zajetí. Ostatek Izraele přijme 
Boží milost (nové srdce) a obnoví svůj smluvní vztah s Bohem (Jer 24,7; Ezech 
36,24-28). A Bůh je opět přivede zpět do Palestiny.

^3?^Jakou radu měl napsat prorok Jeremiáš Židům v Babylóně? Jer 29,1-10 
-^Proč Bůh chtěl, aby přesídlenci stavěli domy, vysazovali zahrady, uzaví

rali manželství a vychovávali děti? Jakou naději jim Bůh dává? verše 
11-14

Někdy nerozumíme Božímu jednání. To, co se často zdá jako konec, je ve sku
tečnosti novým začátkem. Pod dohledem božského Taviče posloužila hrozná válka 
a zajetí jako taviči pec, ve které se odděluje struska (Jer 24,8-10) od stříbra (verše 
5-7). Bůh tak umožnil národu začít znovu.
4. Jak je možnost nového začátku pro člověka vyjádřena v Rínft^28}29?



laký postoj bychom měli zaujmout k svým selháním a pádům?4.
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Pátek 13. května 7. úkol

3. Jestliže se hrnčíři nepodaří nádoba napoprvé, může ze stejné hlíny vytvořit jinou 
nádobu, podobnou té první. Proč tomu tak vždy není ve vztahu mezi Bohem 
a hříšníky, přestože Bůh milostivě přijímá každého kajícího hříšníka?

Shrnutí

Příběh hrnčíře, Ježíšovo podobenství o marnotratnému synu a Petrova zkušenost 
zapření Pána Ježíše a odpuštění nás učí jednu důležitou věc: selhání a opětný pád 
do hříchu nemusí ještě znamenat konec smysluplného života. Díky Boží milosti 
můžeme začít znovu. Existuje místo, kde lze začít znovu. To místo je u Pána Ježíše, 
který chce zachránit všechny ty, kdo upřímně přicházejí v pokání k Bohu.

Západ slunce 20.36

5. > Proč může věřící člověk děkovat „za všech okolností“ (1 Tes 5,18)? (Uvažuj 
o zkušenosti tisíců Židů, kteří byli v roce 597 př. K. zajati a žili pak v cizí zemi.)

Doporučené studium

Prostuduj si následující texty, které se týkají pokání: Skut 5,31; Řím 2,4; 2 Koř 
7,9-11; 2 Tim 2,25.

V knize Cesta ke Kristu si prostuduj kapitolu „Pokání“ (str. 17-26) a v knize 
Kristova podobenství kapitoly „Dva modlitebníci“ (str. 85-93) a „Ztratil se, a je 
nalezen" (str. 114-121).

„Když Ježíš hovoří o novém srdci, míní tím mysl, život, celou bytost. Změnit 
srdce znamená vzdát se své lásky k světu a zamilovat si Krista. Mít nové srdce 
znamená mít novou mysl, nové cíle, nové pohnutky. Co je známkou toho, že došlo 
k proměně srdce? — Změna života. Každý den, každou hodinu člověk umírá 
svému sobectví a pýše." (SD 100)

Diskusní otázky
1. Alkoholici a jiní lidé, jejichž způsob života vede ke zkáze, se nemohou nikdy uzdravit, 

dokud nepřipustí vlastní bezmocnost. Proč? Kde bible hovoří o tomto postoji?

2. Proč mnohdy lépe chápeme Boží povahu, když prožíváme něco tragického, než 
_-^když se nám dobře daří?



POSVÁTNOST SOBOTY

Jer 17,19-27
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Základní text
„Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovat! budeš a dělati 
všeliké dílo své; ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého.“ 
(2 Moj 20,8-10 král.)

Základní otázka
Kniha proroka Jeremiáše se často zmiňuje o deseti Božích přikázáních. Bůh 
prorokovi také přikázal, aby hovořil o posvátnosti soboty. Proč je zachová
vání soboty tak důležité pro vztah mezi věřícím člověkem a Bohem?

Dobrý plavec ví, že správné tempo zahrnuje i chvíli odpočinku. Nezáleží tolik na 
tom, aby ruce nebo nohy byly výkonné; pokud plavání nezahrnuje pravidelnou chvíli, 
kdy ruce a nohy odpočívají, plavec se brzy vyčerpá. V duchovní, duševní a tělesné 
oblasti musíme také pravidelně odpočívat, jinak náš výkon podstatně poklesne.

Boží vůlí je, abychom měli odpočinek nejen každý den, ale i každý týden. 
Sobota pochází z ráje. Správné zachovávání soboty nás směřuje k Stvořiteli — 
tím působí proti našemu sklonu k modloslužebnictví — a posiluje vztah věřícího 
k Bohu. Přestože Židé odpadli a mnohé křestánské církve nahradily sobotu jiným 
dnem, biblická sobota zůstává dnem požehnání pro ty, kdo uctívají Boha v duchu 
a pravdě.



Všední čas a svátý čas (Jer 17,19—27)
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> 8. úkolNeděle 15. května

1. Jeremiáš chtěl — podobně jako Pán Ježíš (Luk 6,1 -9) — obnovit správné 
zachovávání soboty. S jakou výzvou se prorok obrátil na judské krále 
a obyvatelstvo? Jer 17,19-22 Jaké krásné zaslíbení dal Bůh Judsku, jestli
že lid bude věrně zachovávat sobotu jako den duchovní radosti a chvály? 
Jer 17,24-26

Obyvatelé Judska prohlašovali, že uctívají pravého Boha, Stvořitele všech věcí (Jer 
10,10.12); sobota byla tedy důležitým bohoslužebným dnem. Proto obdržel prorok 
Jeremiáš od Boha zvláštní poselství, které se týkalo zachovávání soboty.

Práce — tělesná i duševní — je velmi důležitá pro správný rozvoj člověka. 
Člověk však má i duchovní potřeby (1 Tes 5,23). V ráji Bůh oddělil sedmý den 
týdne jako zvláštní dobu pro upřímné společenství s Bohem. Ale obyvatelé Judska 
se rozhodli jinak: kvůli zisku a obchodu zanedbávali svůj duchovní život.

„Zachovávání soboty přináší krásná požehnání a Bůh si přeje, aby sobota byla 
pro nás dnem radosti... Náš nebeský Otec chce, aby se prostřednictvím slavení 
soboty zachovalo mezi lidmi poznání o Bohu. Přeje si, aby sobota směřovala naše 
myšlení k němu jako k pravému a živému Bohu a abychom skrze toto poznání 
obdrželi život a pokoj.“ (6 T 349)
2. Který hřích se stále vyskytoval v dějinách izraelského národa? Srovnej 

Am 8,4-7 (8. stol. př. K.) s Neh 13,15-18 (5. stol. př. K.). Co by pomohlo 
lidu odstranit tento hřích, který ničil jejich duchovní zdraví? Mat 6,24-33; 
1 Tím 6,6-10

Neochota uctívat Boha v jeho svátý den je naneštěstí velmi rozšířeným hříchem. 
Sobota je pro mnohé lidi dnem, kdy usilují o světský zisk. Pro jiné se stala dnem 
volna, v kterém jdou za sobeckými zábavami. Tím se však ochuzují o živý vztah 
k Bohu, ryzí radost, důvěru a pokoj mysli. Takové jednání pak nevyhnutelné vede 
do duchovního úpadku.
3. Jak důležité je pro tebe zachovávání soboty? V čem nám může být zkuše

nost obyvatel Judska poučením?



Znamení Stvořitele (2 Moj 31,16.17)

4. Kdo je Pánem nad sobotou? Mar 2,28
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POSVÁTNOST SOBOTY Pondělí 16. května

1. Jak nazývá sobotu Bůh? S jakou důležitou událostí je spojena? 2 Moj
31,16.17

Existují tři základní názory na Boží existenci: teismus (Bůh je), ateismus (Bůh není) 
a panteismus (Bůh je ve všem). Většina lidí v průběhu dějin věřila v nějakou formu 
panteismu; v dnešní době mnozí přijímají panteismus směru New Age. Mnoho lidí 
však existenci Boží zcela odmítá.

Ten, kdo zachovává sobotu, vlastně dává najevo: věřím v osobního Boha, věč
ného Boha Bible, který stvořil svět v šesti dnech a který má cíl a plán pro můj život.
5. Co pro tebe znamená uctívat živého Stvořitele, Pána soboty?

„Svěťte den sobotní, jakž jsem přikázal otcům vašim“ (Jer 17,22 král.). Zmínka 
o „otcích“ měla obyvatele Judska přivést k uvažování o Mojžíšových knihách. Za
chovávání soboty sloužilo jako rozlišující znamení. Odlišovalo starý Izrael od jeho 
pohanských sousedů a v dnešní době odlišuje ty, kdo uznávají všech deset Božích 
přikázání, od lidí, kteří ]e odmítají nebo uznávají jenom zčásti.
2. Kdya jak ustanovil Bůh zachovávání sedmého dne —soboty? 1 Moj 2,1-3

„Význam soboty jako památníku stvoření spočívá v tom, že stále oživuje pravý 
důvod, proč Bohu náleží úcta—protože je Stvořitel a my jsme jeho stvoření. Sobota 
je proto pravým základem veškeré bohoslužby... Pokud to, že je Bůh naším Stvo
řitelem, bude důvodem, proč ho máme uctívat, potud bude toho sobota znamením 
a památníkem." (Vítězství lásky Boží, str. 313)
3. Která osoba Boží trojice byla zvláštním činitelem při stvoření a původcem 

sobotního odpočinku? Jan 1,1-3.10; Žid 1,1-3; Kol 1,3.16.17; Luk 6,5



Znamení Posvětitele (2 Moj 31,13.14)
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Úterý 17. května 8.-úkol

1. Mojžíš spojuje sobotu nejdříve se záchranou a pak se stvořením. Jak 
nazývá sobotu nejdříve? 2 Moj 31,13.14

Sobota i manželství pocházejí z ráje. Po pádu člověka do hříchu získala sobota nový 
rozměr — stala se symbolem záchrany (2 Moj 31,13).

Základní význam slovesa .posvětit“ je „oddělit pro svátý účel". Když hříšník 
poddává svůj život Boží vládě, Pán jej odděluje od života v hříchu. Izraelci měli být 
„svátým“ národem, tedy měli zcela náležet Bohu. (Viz 3 Moj 19,2.) Smluvní vztah 
mezi Bohem a Izraelci měl poskytnout lidu nejen odpuštění hříchů, ale i obnovující 
moc. V Písmu je hřích považován za nečistotu, nesvatost. (Viz Žalm 51,4.12.) 
Sobota je znamením čistoty, svatosti a očištění od hříchu.

.Sobota byla dána světu jako znamení toho, že Bůh je Stvořitel a také Posvě- 
titel. Moc, která stvořila všechno, je moc, která může obnovit člověka k Božímu 
obrazu. Pro ty, kdo světí sobotní den, je sobota znamením posvěcení. Pravé 
posvěcení znamená být v souladu s Bohem, mít stejnou povahu, jakou má on.“ 
(6 T 350)
2. Jakou úlohu měla sehrát pravda o sobotě při „evangelizační“ činnosti 

Izraele mezi sousedními pohanskými národy? Iz 56,6.7

Křesťané, kteří zachovávají sobotu, svědčí o tom, že nalezli duchovní odpočinek 
v Pánu Ježíši. Spoléháme-li na zásluhy Ježíše Krista, jsme osvobozeni od spra
vedlnosti ze skutků a získáváme darem Kristovu spravedlnost (Žid 4,1-11). Zacho
vávání soboty je znamením záchrany skrze víru v Ježíše Krista. Sobota je prostřed
kem, jehož pomocí se posiluje naše víra, protože jsme ve společenství s Bohem 
v jeho svátý den.
3. Proč záchrana člověka v sobě zahrnuje „nové stvoření“?



Znamení bezpečí (2Moj3U6)
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POSVÁTNOST SOBOTY ®OMIBIB' Středa 18. května

Přikázání o sobotě, které je nedílnou součástí deseti Božích přikázání, zaujímá 
významné místo v smlouvě mezi Bohem a jeho lidem.
1. Sobota je památníkem stvoření a znamením vykoupení. Jaká další pravda 

se vztahuje k sobotě? 2 Moj 31,16

Boží vztah k jeho lidu přináší bezpečí; podobně je tomu i ve vztahu věrného manžela 
k leho ženě. Bůh říká: „Budu vám Bohem“ (3 Moj 26,12). Pro věřícího člověka je 
Buh ochráncem, dárcem, udržovatelem a utěšitelem. Všechny Boží dary jsou po
skytovány pro dobro věřícího. Zachovávání soboty přivádí pravidelně Boží děti 
k jejich soucitném Otci, který o ně pečuje.

„Sobota je zlatá spona, která sjednocuje Boha a jeho lid.“ (6 T 351)
3. Jak může zachovávání soboty přinést do tvého života více pokoje a bezpe

čí a zmenšit tvé obavy a nejistotu?

Obřízka byla znamením abrahamovské smlouvy (Skut 7,8; 1 Moj 17,11). Narozdíl 
od obřízky, která byla znamením na těle, pravé zachovávání soboty je znamením 
na srdci. Obřízka byla dočasným obřadem; sobota—jako součást Desatera — má 
stálou platnost.

„Nám, stejně jako Izraeli, byla sobota dána jako 'věčná smlouva’. Pro ty, kdo 
ctí tento svaty den, je sobota znamením, že je Bůh uznává za svůj vyvolený lid. 
[Sobota] je slibem, že Bůh splní vůči nim svoji smlouvu. Každý člověk, který přijímá 
znamení Boží vlády, se stává účastníkem božské, věčné smlouvy. Drží se zlatého 
řetězu poslušnosti, jehož každý článek je tvořen zaslíbením.“ (6 T 350)
2. Co je hlavní myšlenkou každého znění Boží věčné smlouvy? 1 Moj 17,7.8 

(abrahamovská smlouva); 3 Moj 26,9.12; Jer 11,3.4 (smlouva ze Sinaje); 
Jer 31,33 (nová smlouva)



Znamení svobody (5 Moj 5,12-15)
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Čtvrtek 19. května 8. úkol

.Egypťanézačali Izraelce surově zotročovat. Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou..." 
(2 Moj 1,13.14). Zázračné vyvedení z otroctví bylo zkušeností vykoupení, která 
neměla být zapomenuta (2 Moj 6,6.7). Sobota jako památník tělesného a duchovní
ho odpočinku mohla přirozené sloužit jako připomínka této záchrany. „Sobota je 
dnem, v němž je naší radostnou předností lépe poznávat našeho nebeského Otce.“ 
(1 BC972)
2. Jak se měli Izraelci připravovat na sobotu? 2 Moj 16,4-30 (Srovnej s Luk 

23,54-56.)

Den „přípravy“ (pátek) umožňoval, aby se Izraelci postarali o své tělesné potřeby 
a mohli mít sobotu volnou pro bohoslužbu, meditaci a společenství. Tato zásada 
přípravy na sobotu platí i v dnešní době.

„V pátek by měla být provedena příprava na sobotu. Dohlédni na to, aby oděv 
byl připraven a vše uvařeno. Člověk by si měl dát do pořádku boty a vykoupat se. 
Toto je možné vykonat; jestliže se ti to stane pravidlem, můžeš to zvládnout. 
Sobota nemá být věnována opravě šatů, vaření, hledání zábav nebo jiným svět
ským činnostem. Před západem slunce ukonči všechny své světské činnosti 
a ukliď všechny světské tiskoviny. Rodiče, vysvětlete svou činnost a její smysl 
svým dětem a nechte je, aby se s vámi podílely na těchto přípravách, abyste mohli 
zachovávat sobotu podle přikázání.“ (6 T 355.356)
3. Jak mám prožívat sobotu, aby se zlepšil můj vztah k Bohu?

Když si Bůh vyvolil Izraelce, aby byli jeho* svědky pro svět, svěřil jim Písmo (Řím 
3,1.2) a všechny pravdy týkající se spásy (Řím 9,4.5). Jejich národní zkušenost dala 
sobotě další rozměr.
1. Z jakého dalšího důvodu měli Izraelci zachovávat sobotu? 5 Moj 5,12-15



3. Co mohu udělat pro to, aby se sobota stala dnem radosti pro mé děti?

Pátek 20. května

Západ slunce 20.45
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4. Sloveso „šábať' (odtud slovo „sobota“) znamená „ustat, přestat, odpočinout“. 
Jaký druh činnosti je přesto vhodný pro pravé zachovávání soboty?

2. Pro Izraelce i Pána Ježíše (Luk 4,16) byla společná bohoslužba důležitou částí 
zachovávání soboty? Proč?

POSVÁTNOST SOBOTY

Shrnutí
Obyvatelé Judska upadli do modlářství a již necítili potřebu zachovávat Boží sobotu. 
Boží vůlí bylo, aby se zachovávání soboty stalo rozlišujícím znamením, |ehož pro
střednictvím věřící projeví svou lásku a věrnost Bohu jako svému Stvořiteli, Vykupi
teli a Ochránci. Sobota představuje zvláštní dobu, v které se posiluje vzájemný 
vztah mezi Ježíšem Kristem a jeho církví; je to čas, kdy můžeme sloužit druhým 
v jejich tělesných nebo duchovních potřebách.

Doporučené studium

Jaké principy radostného a správného zachovávání soboty můžeš nalézt v násle
dujících textech: Luk 4,16; Žid 10,25; 5 Moj 6,4-7; Žalm 111,1—4; Mat 12,10-12; 
Iz 58,12-14?

„Nikdo by si neměl dovolit neužitečně trávit posvěcený čas. Je to urážkou 
Boha, jestliže světitelé soboty prospí většinu tohoto dne. Tím zneuctívají Stvořitele 
a jejich počínání svědčí o tom, že si ostatních šesti dnů příliš cení, než aby v nich 
odpočívali... V tento den by především měli zapojit své rodiny do svěcení [soboty] 
a shromáždit se v domě modlitby, ať už v menším či větším počtu, podle okolností. 
Svůj čas a síly by měli věnovat duchovním věcem, aby je vliv Božího sobotního 
požehnání provázel po celý týden. Ze všech dnů v týdnu není žádný tak příznivý 
pro náboženský život jako sobota.“ (2 T 704)

Diskusní otázky
1. Proč se nám někdy zdají náboženské záležitosti méně důležité než naše svět

ská práce a prosperita?



Jer 4,19-31; 25,1-38; 46,1-6
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9. úkol ‘Týden*od-22*do*28ť»května*1994

BOŽÍ SOUDY

Základní text
„Budete mé hledat a naleznete mě, kdyžse mne budete dotazovat celým svým 
srdcem.“ (Jer 29,13)

Základní otázka
Záměrem Božích soudů s lidmi je vždy vykoupení — jak pro ty, které je třeba 
z výchovných důvodů potrestat, tak pro nevinné, kteří musí trpět s viníky. 
Boží soudy mají vždy smysl.

Petr byl hodný hoch. Sousedé a přátelé nemohli uvěřit, když byl uvězněn pro 
krádeže aut. S partou dospívajících chlapců kradl auta ne proto, aby je prodávali, 
ale pro pobavení. Sousedé, kteří byli předvolaní k soudu, svědčili v Petrův pro
spěch, ale pomoci mu nemohli. Petr byl odsouzen k delšímu pobytu v nápravném 
ústavu. Tam Petr přemýšlel nad svou minulostí, a rozhodl se, že v budoucnu už 
bude žít jinak. Trest změnil jeho život.

Bůh chtěl pro všechny obyvatele Judska dosáhnout toho, čeho chtěl soudce 
dosáhnout u Petra: změnu života. Sedmdesát let odloučení od domova v Palesti
ně —to byl sice přísný, ale zato účinný trest. Judský národ byl vyléčený z okouzle
ní pohanskou modloslužbou a mnozí začali žít novým životem. Pán Bůh to myslí 
dobře s každým kajícím hříšníkem, který chce začít znovu. To působí nebesům 
největší radost.



Sedmdesát let (Jer25,1—14)
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Neděle 22. května

Boží trest vychází z milujícího srdce, není to jednání tyrana (viz Př 3,11.12).
1. Jaké výsledky mohl Jeremiáš očekávat, když se déle než dvě desetiletí 

věnoval Judskému lidu? A co ostatní proroci? Jer 25,1-7 Co nakonec 
musel lidu oznámit? Jer 25,8-14

3. Jak se měli dívat na Judskou zemi? 2 Par 36,21; srovnej 3 Moj 26,33-35; 
25,1-7.

BOŽÍ SOUDY

„Od začátku Joakimova panování měl Jeremiáš jen nepatrnou naději, že zachrání 
svou milovanou zemi před zkázou a lid před zajetím. Přesto si nedopřával klidu, 
když království hrozila úplná zkáza. Těm, kdo zůstali věrni Bohu, se musí dostat 
povzbuzení, aby vytrvali ve svém spravedlivém konání; hříšníky pak je třeba pře
svědčit, aby se odvrátili od nepravosti.“ (Proroci a králové, str. 272)
2. Co měli zajatci konat v době zajetí? K čemu je Bůh povzbuzoval?

Jer 29,4-7.10

Sedmdesátileté vyhnanství se běžně počítá od počátku prvního odvedení Židů do 
Babylóna v roce 605. To byl třetí rok Joakimovy vlády a rok, kdy Nabuchodonozor 
dosedl na trůn (Dan 1,1-4). Soudy dopadaly na Judu postupně, což byl projev Boží 
milosti a důkaz, že ještě mohou činit pokání.

K druhé velké deportaci Židů do Babylóna došlo v roce 597 př. Kr. Poslední 
deportace nastala v roce 586 př. Kr. zničenímM města a chrámu. Sedmdesátileté 
údobí skončilo, když perský král Cýrus pověřil Židy, aby se vrátili do Palestiny. Na 
základě tohoto výnosu z roku 537 př. Kr. se Židé navrátili do Jeruzaléma v roce 
536. Údobí sedmdesáti let se tedy vztahuje na rok 605 — 536 př. Kr.
4. Jak působilo Jeremiášovo proroctví o mnoho let později na Daniela?

Dan 9,2-20

5. Jak máme podle Ježíšových pokynů jednat s hříšníky? Mat 18,15-35



Kalich hněvu (Jer 25,15-29)
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Pondělí 23.května . úkol

1. Co představoval kalich vína, který měly vypít národy? Jer 25,15.16 (Srov
nej Iz 51,17.22; Zj 14,10; 16,19.)

Seznam vypočítává hlavní národy Blízkého Východu, jejichž obyvatelé byli buď 
pokrevními příbuznými Židů anebo žili na území známém jako úrodný půlměsíc. 
Soud začal u Židů. Ti měli největší pochopení a známost Božích požadavků. (Viz 
1 Petr 4,17.) Egypt, který byl druhý v seznamu, byl Judovým politickým spojencem 
(Jer 37,5.7). I když Bůh dopustil babylónské vítězné války jako trest na Judu, Ba
bylón sám měl byt souzen pro vlastní zločiny (Jer 25,26; 50; 51).

Juda a pohanské národy byly donuceny vypít kalich soudu; nepily ho dobro
volně (Jer 25,15.17.28). Jak reagoval Ježíš na kalich soudu přiložený k jeho rtům? 
Mat 26,39 (Srovnej 2 Kor 5,21; Gal 3,13.)

Soud, který postihl Judu a okolní národy, měl být léčebným prostředkem. 
Soud, který postihl Krista, byl smírčí obětí za naše hříchy. „Meč byl tasen a Boží 
hněv proti nepravosti spočinul na zástupci člověka, Ježíši Kristu... Obětní soud 
nad zástupcem a ručitelem člověka byl silou, která podpírala a udržovala trpícího 
Krista pod tou strašnou tíhou hněvu, která by jinak dopadla na hříšný svět. Kristus 
vytrpěl smrt, která měla být údělem přestupníků Božího zákona.“ (5 BC 1103 — 
komentář EGW)
3. Chtěl bys žít ve společnosti, jejíž nepravosti nejsou nikdy potrestány?

Vysvětli proč.

Boží hněv, to není sobecký hněv, který my lidé někdy projevujeme pod vlivem 
hříšného impulzu nebo vášně. Boží hněv je reakce svátého Boha na zlo v jakékoli 
podobě.
2. Které národy zvlášť měly být souzeny pro své hříchy? Kdo měl největší 

zodpovědnost? Proč? Jer 25,17-29
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BOŽÍ SOUDY - Úterý 24. května

Dvojí význam předpovědi Božích soudů 
(Zj 19,11-21)

2. Jak se Jeremiášova předpověď naplní podle Zjevení v poslední době? 
Jer 4,19.20.23-31; Zj 20,1-3)

Starozákonní popis Božích soudů bývá často přísnější než skutečnost. Tato sku
tečnost naznačuje, že prorok hovoří o soudech ve dvou rovinách: 1. předpovídá 
Boží soudy pro národy ve své době áT. Dopisuje konečný soud všech národů na 
konci věků.
1. Jak popisuje Pán úplné zničení ozbrojených sil judského a ostatních ná

rodů pod náporem babylónského útoku? Jer 25,28-33 Jak se toto pro
roctví naplní na konci věků? Zj 19,11-21 (Srovnej s Iz 11,4; 2 Tes 2,8.)

Vy, kteří si nevážíte nabídek milosti, pomyslete na dlouhé řady čísel, které jsou 
zaznamenány proti vám v nebeských knihách; v těchto knihách jsou záznamy 
o bezbožných činech národů, rodů i jedinců. Bůh dlouho projevuje trpělivost, přitom 
však provádí účtování, volá k pokání a nabízí odpuštění. Přijde však čas, kdy nasta
ne účtování, kdy padne rozhodnutí o naší duši, kdy bude rozhodnuto o osudu člo
věka podle toho, jak sám volil. Pak bude dán pokyn k provedení rozsudku.“ (Patri
archové a proroci, str. 114)
4. Čemu se můžeme naučit o Bohu a o podmínkách osobní spásy na základě 

studia dějin judského národa?

Protože rozsah popsané zkázy se v Babylóně prakticky nikdy nesplnil, mají někteří 
vykladači za to, že prorok mluví básnicky a zveličuje. Skutečnost je ale taková, že 
prorok viděl dál než na místní babylónský soud — viděl konečnou zkázu naší 
odbojné planety. „Prorok Jeremiáš hledí na velký den Boží a prohlašuje: Viděl jsem 
zemi, a aj, byla bez formy a pustá.“ (Vítězství lásky Boží, str. 468) Tento popis 
odpovídá stavu země v průběhu tisíciletého království.
3. Boží skutky nejsou bezúčelné. Jak by Boží soudy v minulosti měly ovlivnit 

nás dnes? 2 Petr 2,6.9.10; Juda 5-7
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Středa 25. května 9. úkol

Tři části Jeremiášovy knihy přinášejí poselství pohanským národům sousedícím 
s Judskem. Jeden úsek (Jer 25,15-28) ohlašuje, že musí pít z kalichu Božího hně
vu. Další část (Jer 46-51) obsahuje rozsáhlá proroctví týkající se deseti z těchto 
národů. Posléze, za vlády Sedechiáše, zaznívá další poselství pro některé z těchto 
národů, aby se poddaly babylónskému jhu (Jer 27,2-11).
1. Kterým deseti národům byla adresována Jeremiášova poselství?

Jer 46,1.2; 47,1; 43,1; 49,1.7.23.28.34; 50,1

Krize v Palestině, která vyvrcholila babylónskou nadvládou, vyvolala ty nejhorší pro
jevy u sousedů Judy: chlubivost u Amónovců, opovrhování u Moábců a pomstychti
vost u Edomitů. Přestože vyslali posly, aby se radili s králem Sedechiášem (podle 
Jer 27,2.3), pod jejich uhlazenou diplomatickou řečí se skrývala závist a žárlivost.
4. Jestliže Boží spravedlnost se vztahuje na všechny národy, jak na ně pů

sobí jeho milost? Jan 3,16; Mat 28,18-20; Zj 14,6

Izraelci byli spřízněni se čtyřmi z těchto národů: s Moábci a Amónovci (potomci 
Lotovi), s Edomity (potomci Ezauovi) a Kédarovci (potomci Izmaele—1 Moj 25,13). 
Naneštěstí tyto národy se silně zapojily do pohanství okolních národů a vytvořily si 
individuální formy modloslužby. Některé z nich vystupovaly jako otevření nepřátelé 
Izraele, jiné negativně ovlivňovaly náboženský život Izraelců.
2. Který hřích je uveden jako typický projev úpadku těchto národů?

Jer 48,29.42; 49,7.15.16; 50,29

Poselství k národům (Jer 46,1-6)

3. Ezechiel, současník Jeremiášův, také obdržel proroctví proti národům 
sousedícím s Judou. Které další hříchy uvádí? Ezech 25,1-3.6.8.12



„Den Hospodinův“ (Sof 1,12-18)

2. Které dvě třídy v Judstvu odhaluje „den Hospodinův“? Sof 1,12; 2,1-3
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BOŽ-Í SOUDY Čtvrtek 26. května

Judův trest je ve spisech Jeremiáše i jeho současníků znázorněn dvěma obrazy: 
pití .kalicha Božího hněvu“ a „den Hospodinův".
1. Jakými důraznými slovy popisuje Sofoniáš, starší současník Jeremiáše, sou

dy, které měly dopadnout na Judu babylónským vítězstvím? Sof 1,14-18

Lidé podle své libovůle používají svůj „den“. Proroci určují, že „den Hospodinův“ je dobou, 
kdy Bůh zakročí. Boží soudy dopadnou na bezbožné a vysvobodí jeho věrný lid.

Judův den Hospodinův přišel postupně. První dvě invaze oddělily dobré fíky 
od špatných (Jer 24,5; Dan 1,1-6). V prvém případě chtěl Pán Bůh národ obnovit. 
Zkyslé víno (Sof 1,12) je usazenina ve víně a představuje závislost na hříchu. Byli 
to hříšníci na Siónu.
3. Kterou velkou událost představoval každý místní „den Hospodinův", 

v poselství proroků? 1 Tes 5,1-10; 2 Petr 3,3-5.16-13

Konečný „den Hospodinův“ nastává druhým příchodem Ježíše Krista. Pán nečeka
ně převezme události na naší zemi do svých rukou. Povšimněme si, že tento „den 
Hospodinův“ není jednoznačně ohraničeným časovým úsekem, ale spíše údobím, 
sahajícím od Kristova druhého příchodu až k nastolení nové země. Boží „den“ tedy 
zahrnuje i tisícileté království a výkonnou fázi konečného soudu. (Zj 20,4; 1 Kor 
6,2.3; Zj 20,11-15)

Dnes je ještě náš „den“ — doba milosti, kdy můžeme hledat Hospodina (Sof 
2,3). „Kazatelé i lid si mají uvědomit, že když poselství pravdy nezachraňuje, pak 
zahubí. Duše, která odmítne naslouchat pozvání milosti ze dne na den, může záhy 
slyšet nejnaléhavější výzvy, aniž to v ní vzbudí nějakou odezvu." (5 T134)
4. Jak se připravuji na konečný „den Hospodinův“? Jaký den to bude pro 

mě?



Západ slunce 20.54
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Pátek 27. května  9. úkol

2. Jaké riziko vzal Bůh na sebe, když dopustil tak dlouhé údobí kázně na Judu? 
Proč muselo zajetí trvat tak dlouho (70 let)?

Shrnutí

Takřka 900 let se Bůh snažil Izraelce vychovat, aby byli lidem, který by odrážel světu 
jeho ctností. Byla údobí úspěšná, ale všeobecná tendence byla ke zlému, poněvadž 
přijímali pohanskou modloslužbu. Naposledy ještě Pán dopustil sedmdesátileté 
vyhnanství. Čemu se můžeme my, Laodicea, poučit ze zkušenosti starého Judstva?

3. .Proč jsou výstrahy o Božím soudu uvedeny tak přísnou řečí? Mají snad zahnat 
/ lidi strachy ke spasení?

Doporučené studium

Přemýšlej nad různými druhy soudů a jejich významem. Uveď další příklady:

1. Léčivé soudy. — Příklad: sedmdesátileté zajetí. Záchrana národa od úplné zkázy; 
Jeruzalém byl znovu vybudován.
2. Ničivé soudy. — Příklady: potopa, Sodoma apod. Zabránily tomu, aby zbytek 
lidské rodiny nebyl zhoubně nakažen.
3. Smírčí soudy. — Příklad: Golgota. Umožňují spasení všem hříšníkům, kteří při
jmou vírou zástupnou smrt Kristovu.
4. Vyhubení bezbožných při konečném soudu. — Odstraňuje nákazu nekajících 
hříšníků z vesmíru.

Z kapitoly „Blížící se soud“ v knize Proroci a králové si přečti str. 284 a 285.
„Život prožitý ve vzpouře proti Bohu je [bezbožné] nepřipravil pro nebe. Jeho 

svatost a pokoj by jim působily muka; sláva Boží by byla pro ně stravujícím ohněm. 
Toužili by jen po tom, aby mohli z tohoto svátého místa uprchnout. Přáli by si 
zkázu, aby se mohli skrýt před tváří toho, který zemřel, aby je vykoupil.“ (Vítězství 
lásky Boží, str. 387)

Diskusní otázky
1. V čem se lidské soudy a tresty podobají Božím trestům? V čem je rozdíl? (Viz 

Žid 12,5-11.)



PROROCI POKOJE

Jer 23,29
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10t*úkol Týden od 29rkvétna do 4:-června-1994

Základní text
„Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé 
slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Není mé slovo 
jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?“ (Jer 23,28.29)

Základní otázka
Jestliže se každý musí postavit před soudnou stolicí Boží sám za sebe, proč 
činí Bůh zodpovědné vedeni celého lidu?

Jižnímu druhu amerického orla hrozí vyhlazení. Úřední přehled z roku 1988 objevil 
pouze 509 zbývajících párů. Tito orlové mají průměrně jedno mládě ročně.

Vědci se úspěšně snaží pomáhat přírodě a obnovovat její druhy. A tak odstra
ňují vejce z Floridy bohaté na orly, které potom vypěstují až do zralosti a vrátí je 
do divočiny jiných krajů. Pokud se vejce odstraňuje záhy v době hnízdění, snesou 
rodiče další vejce.

Tak, jako jižnímu orlu, hrozilo i nekajícímu Judovi vyhlazení. Za dnů baby
lónského vyhnanství se Pán Bůh snažil vyvinout nový lid Izraelců, kteří by po 
návratu do Palestiny připravovali cestu Mesiáši. Ale falešní kněží a proroci se 
protivili Božímu záchrannému plánu. Dělali Jeremiášovi neustále překážky a učili 
lid, aby se proti Bohu bouřil, ačkoliv Bůh chtěl svůj úd zachránit.



Zapomenutá minulost (Jer 2,5-8)
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Neděle 29. května - « do. úkol

Jeremiáš byl za své dlouhé služby velmi obtěžován odpadlými vedoucími. Kněží, 
proroci, občanská vláda včetně králů a soudců spravovali národ bez ohledu na Boží 
vůli. Tyto fri třídy tvořily zkažené společenství, které mělo za cíl sobecké výhody.
1. Kdy začalo odpadnutí judských vedoucích od Boha? Jer 2,5-8

Bůh vytýkal judským obyvatelům jejich zapomnětlivost. Přestali mluvit o jeho pře
divném vysvobození, kdy jejich předky vyvedl z egyptského otroctví a provázel je 
při jejich putování na poušti. Přestali být poslušní jeho moudrých a spravedlivých 
zákonů, které dal pro jejich národní a osobní blaho. Následkem toho se veřejné 
instituce zhroutily. Náboženská bohoslužba upadla na úroveň mrtvého formalizmu, 
poněvadž kněží už více „neznali" Hospodina. Vládcové neodráželi Boží spravedl
nost a národ upadl k uctívání Bále. Následky byly neodvratné. Vůdcové sami se 
stali pohoršením pro lid. (Srovnej Iz 3,12.)

„Když se díváme na naši minulost, kdy jsme šli krok za krokem, až jsme došli 
k dnešnímu postavení, mohu říci: Chvála Pánu! Když vidím, co Pán učinil, jsem 
naplněna úžasem a důvěrou v Kristovo vedení. Nemáme se čeho obávat do bu
doucna, leda toho, že zapomeneme, jakou cestou nás Pán vedl a čemu nás 
v minulosti učil.“ (LS 196)
2. Co bylo hlavním hříchem židovských vůdců Jer 8,9.10 (Srovnej Ef 5,5.)

„Když sledujeme morální zákon a jeho porušování — ať již vraždami, smilstvem, 
krádežemi, pomlouváním anebo jinými hříchy, jdeme po stopách ke zdroji a pozná
me, že to bylo způsobeno a ovlivněno jedním z nejhorších hříchů, a to lakotou.“ 
(John Burr, Studies on the Ten Commandments, str. 146)

Tento týden budeme studovat, jak mohou vedoucí a lid obnovit své spole
čenství s Bohem a být poslušní jeho vůle.



Falešní léčitelé (Jer 6,13.14)
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PROROCI POKOJE Pondělí 30. května

„'Zeď představovala naději o pokoji lidu. Tito falešní proroci 'omývali' zeď lživými 
ujištěními o pokoji a snadno sí představíme, jak uvažoval nekající lid. Je-li konec 
války v dohledu, pak to s naším životem nemůže být tak špatné, jak tvrdí Jeremiáš. 
Řeči falešných proroků o pokoji utvrzovaly odbojníky v jejich hříších.

Bůh nemá v úmyslu vysílat posly, kteří by potěšovali hříšníky a lichotili jim. 
Neposílá poselství míru, aby ukolébával neposvěcené ve víře, že jsou v bezpečí. 
Naopak. Bůh velice zatěžkává svědomí přestupníka a jitří jeho duši ostrými šípy 
přesvědčování. Služební andělé mu ukazují strašné soudy Boží, aby v něm pro
hloubili pocit bídy a povzbudili ho ke zvolání: 'Co mám činit, abych byl spasen?’“ 
(Proroci a králové, str. 287)
3. Jak mohu já a moji spolubratři v církvi ovlivnit službu našeho kazatele?

(Přečti si 2 Tim 4,2-4.)

Ačkoliv kněží a levité měli přinášet náboženské poučení a měli vést národ k bo
hoslužbě, posílal Pán Bůh proroky, aby volali vůdce i lid ku pokání a varovali je před 
Božími soudy.
1. Jaké poselství přinášeli falešní proroci, když se odpadlý národ řítil do 

zkázy? Jer 6,13.14; 8,11

Ne všichni, kteří tvrdí, že jsou Božími proroky, jsou jimi skutečně. Je jasné, že lid 
chtěl mít s Babylónem mír, ne válku a zajetí. Ale falešní proroci zveličovali situaci 
a vyprávěli jim to, co jako národ chtěli slyšet. Ale Pán řekl: „Těžkou ránu dcery mého 
lidu léčí lehkovážnými slovy.“ (Jer 8, 11) Modloslužba, materializmus a sobectví 
vedlo Judu do zhoubného odpadnutí. Národ se mohl oživit a obnovit k svému 
pravému postavení pouze pokáním a reformací.
2. Jak znázornil Ezechiel poselství falešných proroků o míru a blahobytu? 

Jak působily tyto falešné sliby na lid? Ezech 13,10—16.22



Bez pověření (Jer 14,13-16)
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Úterý 31. května io. úkol

„Ježíš a apoštol Petr varovali před falešnými proroky v posledních dnech (2 Petr 
2,1-3; Mat 24,24). Výsledky služby těchto falešných pastýřů jsou vždy stejné. 
Nepřinášejí hříšníkům pravé uzdravení a jednotu Božímu lidu. Překrucují pravé Boží 
slovo (Jer 23,36). Satan doufá, že zatáhne ostatky lidu Božího do všeobecné 
záhuby, která se valí na zem. Blíží se příchod Ježíše Krista a on je tím rozhodnější 
ve svém úsilí, aby nad ním zvítězil. Povstanou mužové a ženy, kteří budou vyznávat, 
že mají nějaké nové světlo nebo nějaké nové zjevení. To vše má pouze otřást vírou 
ve staré mezníky. Jejich učení nesnese zkoušku Božího slova, ale duše budou 
svedeny.“ (5 T 295)
3. I dnes jsou mnozí, kteří tvrdí, že přinášejí nové světlo. Jak se mohu vy

hnout tomu, abych nebyl sveden lidmi, které neposlal Bůh?

Absolutní věrnost a poslušnost zjevené vůli a slovu Páně bylo hlavním kritériem pro 
posouzení mezi pravými a nepravými proroky. Jejich nedostatečná duchovnost 
vedla k právě tak nedostatečnému chápání Božího jednání s jeho lidem.
2. Z jakých dalších důvodů předpovídali falešní proroci pokoj a utvrzovali 

bezbožné v hříchu? Věděl Pán Bůh vše o těchto falešných vedoucích? Jer 
23,14-17.21-26

„Proroci pokoje“ nebyli posláni od Boha. Nebyli jím pověřeni. Vykládali politické 
události nesprávně.
1. Jak reagoval Pán Bůh na Jeremiášovu zprávu, že falešní proroci se staví 

proti jeho varováním? Kde mělo jejich poselství původ? Jer 14,13-16



Učení vzpoury (Jer 28,1-17)
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PROROCI POKOJE

2. Jakým pádným způsobem potvrdil Bůh pravdivost Jeremiášova posel
ství? Proč byl zákrok tak přísný? Jer 28,16.17 (Srovnej s veršem 1.)

Jeremiáš odpověděl, že dřívější proroci prorokovali zkázu Judstvu a okolním náro
dům podobně jako on. Lid měl vyčkat a viděli by, které proroctví se naplní, aby 
poznali, poslal-li Bůh Chananiáše nebo jeho.

Chanamáš svým troufalým proroctvím a jednáním způsobil zmatek. Znemožnil 
Jeremiáše a znehodnotil Boží výzvu k pokání. Ale Chananiášova rychlá smrt za
působila na vedoucí a na lid tak, že se zamysleli nad vážností své vzpoury.
3. Semaiáš, falešný prorok mezi zajatci v Babylóně urážel Jeremiáše dopisy 

kněžím. Co chtěl, aby učinil Jeremiáš? Jak byl potrestán? Jer 29,24-32

Jeremiáš jmenuje čtyři falešné proroky jménem: Chananiáš, Achab, Sedechiáš a Se
maiáš. Prvý žil v Jeruzalémě, ostatní byli mezi vyhnanci, kteří byli vyvezeni s Ezechie
lem. Mnohem vážnější než jejich falešné naděje o pokoji byl jejich špatný vliv na lid, 
protože opovrhovali Božím poselstvím, které přinášel Jeremiáš a Ezechiel.
1. Jak vyzval Chananiáš Jeremiáše v chrámovém nádvoří před kněžími a lid

mi? Jak odpověděl Jeremiáš? Jak zdůraznil Chananiáš svoji předpověď? 
Jer 28,1-11

Jak je to smutné, když vedoucí určení k tomu, aby reprezentovali Boha, učí lid. aby 
Boha neposlouchali! Situace Judy byla opravdu vážná. Dva falešní proroci v Baby
lóně — Achab a Sedechiáš — se působili takový neklid a nepokoj mezi vyhnanci, 
že je Nabuchodonozor nechal upálil. Sami žili v zjevném hříchu a troufali si mluvit 
falešně Božím jménem (Jer 29,20-23).
4. Každý křesťan působí určitým vlivem na své okolí. Jaký vliv máš ty na 

svoji rodinu, přátele a sousedy? Co je učíš svým postojem, slovy, chová
ním nebo svým zevnějškem?

Středa 1. června



Pravý pastýř (Jer 23,5.6; 33,15.16)
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Čtvrtek 2. června 10. úkol

Naplnění těchto proroctví, která byla dána judskému lidu, byla podmíněna jejich 
pokáním, ale oni ani po vyhnanství nespoléhali na Pána, že bude jejich spra
vedlností a moudrostí. Spravedlivá větev je Pán Ježíš Kristus (Iz 11,1). Když se 
národ snížil, že se stal pouze pařezem stromu, kterým kdysi byl, přišel Kristus, aby 
zemřel za hříchy všeho lidstva a vedl je od hříchu k spravedlnosti (1 Petr 2,21-25). 
Až Kristus svým Duchem naplní srdce věřících, ovládne jeho spravedlnost jejich 
život a oni budou světu odrážet krásu jeho charakteru (viz Ef 3,14-19; 1 Kor 1,30).
3. Jaká změna v našem chování nastane, když přijmeme Krista za svou spra

vedlnost?

1. Jak se snažil Jeremiáš jako věrný pastýř přesvědčit vedoucí a lid, že 
falešné proroky neposlal Bůh? Jer 27,12-22

.Kdyby král byl uposlechl Božích pokynů, byli by se kněží, proroci a lid poddali. Ale 
král nereagoval na Jeremiášova slova. Kdyby kněží přijali Boží pokyny pro národ, 
aby se poddali babylónskému jhu, pak by byli dostatečně silní, aby si přitáhli krále 
na svoji stranu. Chrám a město by byly uchráněny před zkázou. Ale opět Jeremiá
šova výzva^dopadla na hluché uši. Věřit lži nebude mít posvěcující vliv na život ani 
charakter. Žádný blud není pravdou a pravdou se nestane ani opakováním ani vírou. 
Upřímnost nikdy nezachrání nikoho před následky toho, že věřil lži. Bez upřímnosti 
není opravdové náboženství, ale upřímnost ve falešném náboženství nikoho ne
zachrání. Já mohu upřímně jít po špatné cestě, ale cesta se ještě správnou nestane, 
ani mě nepřivede tam, kam jsem se chtěl dostat.“ (2 SM 56)
2. Jaký druh duchovních pastýřů určí Bůh, aby vedli ostatky jeho lidu? Jer 

23,3.4 Co činí nebeský Pastýř, aby podrýval vliv falešných pastýřů a pro
roků? verš 5.4
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Západ slunce 21.02
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Jelikož církev povzbuzuje všechny členy, aby studovali Bibli, měli bychom před
pokládat, že všichni pochopí všechno najednou? Pokud ne, jak může církev 
zakusit jednotu víry? (Viz 1 Kor 1,10; 2 Kor 13,11; Ef 4,1-3.)

Doporučené studium

O působení „spravedlivé větve“ si prostudujte verše: Iz 4,2-6; 11,1 -16; 53,1.2; Zach 
3,8; Zj 5,5; 22,16 a z knihy Proroci a králové kapitolu „Poslední král Jud/ (str. 
290-297).

„Omyl není nikdy neškodný. Nikdy neposvěcuje, ale vždy přináší zmatek a ne
jednotu. Je vždy nebezpečný. Nepřítel velmi ovládá mysl, která není důkladné 
posílena modlitbou a utvrzena v biblické pravdě.

Pro ty, kteří mají světlo pravdy, je připraveno na tisíce pokušení. A jediným 
bezpečím pro nás je nepřijímat žádné nové učení ani nový výklad Písma, aniž 
bychom to dříve nepředložili zkušeným bratřím. Předložte jím to v duchu po
korném, který se rád poučí, a s upřímnou modlitbou. A nevidí-li oni v tom světlo, 
poddejte se jejich názoru, neboť V množství rádců je bezpečí'“ (5 T 292.293)

Diskusní otázky
Jak se vyhneme tomu, abychom zapomněli na to, co Pán pro nás jako pro 
jedince nebo pro církev koná?

My všichni jsme raněni hříchem a neměli bychom brát naši hříšnost na lehkou 
váhu. Co chce Ellen White říci slovy: „S každým krokem vpřed, který učiníme 
ve svém křesťanském životě, bude se naše lítost prohlubovat'? (Skutky apošto
lů, str. 367) Neodpouští nám Bůh cele, když poprvé litujeme? (Viz 1 Jan 1,9)

Shrnutí
Odpadnutí v řadách vedoucích vždy církev poškozuje, i když se jedná jen o jednoho 
člověka nebo několik lidí. Úplné mravní zhroucení vedoucích Judy bylo do značné 
míry zodpovědné za zhoubu národa. Výstrahy o přítomných a budoucích svodech 
jsou pro následovníky Ježíše Krista důležité proto, aby si udržovali úzké spojení 
s ním. Jedině tak nám jeho spravedlnost a moudrost zabrání upadnout do bludu 
a odpadnutí.



VZÁCNÁ ZASLÍBENÍ

Jer 30-33
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Základní text
„Hospodin se mi ukázal zdaleka: 'Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem 
ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.’“ (Jer 31,3)

Základní otázka
Jedna dobrá rada praví: „Počkej u zaslíbení, až se tam s tebou Pán Bůh sejde. 
On se vždy vrací cestou svých zaslíbeni.“ Proč je bezmezná důvěra v Boží 
zaslíbení tak důležitou částí křesťanského života?

„Honzo!“ „Frantíku!“ Smějící se Honza objímá svého mladšího bratra. Pak otvírá 
kufřík a začíná rozdělovat různé dárky. Před pěti lety utekl z domu, stal se námořní
kem a Frantík nevěděl, kudy se jeho bratr toulá, ale teď byl doma. Bratři byli zase 
spolu. Začal nový život. Slibný život. Ach, jaké to bylo šťastné setkání!

Pán naplánoval svému lidu také návrat domů. Vyhnaní potomci Izraele a Judy 
se měli vrátit do Palestiny jako jednotný lid. Měl přijít dlouho očekávaný Mesiáš 
a Pán Bůh chtěl obnovit svou smlouvu s Izraelem. Zdálo se jim, že je to nemožný 
sen, ale pro Boha není nic nemožné. Boží zaslíbení jsou povzbuzující lampy naděje 
v prohlubujících se stínech nemilého babylónského zajetí.



Druhé vyjití (Jer 31,1-14)
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VZÁCNÁ ZASLÍBENÍ Neděle 5. června

Do jisté míry jsou všichni hříšníci, kteří přijmou Boží milost, účastníky dvojího vyjití. 
Za prvé, prožijí osvobození z otroctví pod vládou hříchu (Rím 6,17.18) a za druhé, 
při Kristově slavném návratu zažijí vysvobození z této země do věčného Božího 
království. Každé toto „vyjití" je radostné. (Luk 15,7.10; Zj 7,9.10)
4. Jaké velké nebezpečí — v duchovním smyslu — hrozí křesťanu v „baby

lonském“ světě dnes?

„Pán Bůh projevuje svou lásku a milost svému lidu jak ve vyjití z Egypta, tak ve vyjití 
z Babylona. Jako hříšníci a odpadlíci si někdy myslíme, že záleží na nás, abychom 
udělali první krok k Bohu. Skutečnost praví, že Duch nás nutí domů (Jan 6,44). 
Touha lidské duše vrátit se domů je způsobena prosbou Ducha svátého, který se 
přimlouvá, něžně prosí a přitahuje poutníka k milujícímu srdci jeho Otce." (5 T 
632.633)
3. Co předpovídá Pán o svém lidu, který měl příslib vyjití z Babylona? Co jim 

Pán Bůh slíbil? Jer 31,7-14

Izrael odešel do Egypta jako svobodný národ pod ochranou Josefa. Byli nespra
vedlivé zotročeni, ale předivně vysvobozeni. Avšak v8., 7. a 6. století př. Kr. vítězní 
Asyřané a Babyloňané zrušili národní vládu Izraele i Judy a odvedli jejich obyvatele 
do vyhnanství. Politicky přestaly židovské státy existovat. Kdo by si mohl představit, 
že z Boží prozřetelnosti tři z perských největších králů (Cyrus Velký, Darius I. a Arta- 
xerxes I.) nejen že propustí Židy ze zajetí, ale že i obnoví jejich stát, město a chrám!
2. Co vyniká u obou vyjití? Jak zní Boží zaslíbení? Jer 31,1-4

1. S čím Pán Bůh srovnal vyjití z Egypta? Jer 23,7.8



Jákob a Ráchel (Jer 31,15—17)
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Pondělí 6. června se ;l 1 .úkol

4. Proč musí křesťané projít před Kristovým návratem dobou „Jákobova 
soužení“? Jaké pozitivní stránky má lidské utrpení?

Jeremiáš již dříve srovnával zdánlivě náhlý národní pád, kdy strašné armády nad 
ním zvítězily, s porodními bolestmi matky. (Jer 4,31; 6,24; 13,21) Jsou zde zdů
razněny dva prvky porodu: náhlý nástup a krutá, vyčerpávající bolest (srovnej 1 Tes 
5,3). Pán chtěl zdůraznit strašnou úzkost, kterou měl Juda zažít, a přenáší utrpení 
matky na člověka, na muže, tj. na Jákoba, který představuje národ. V prvém slova 
smyslu se čas Jákobova soužení týká zničení a vyhnanství Judy v 6. stol. př. Kr.. 
Ale zaslíbení praví: „Vysvobozen bude.“ (Jer 30,7) Jákobovy porodní bolesti a sou
žení v tomto historickém bodu znamenají zrod nového národa — nového Izraele, 
který měl vzejít z otroctví, aby naplnil Boží plán a úmysl.
2. Nakolik znázorňovala Ráchel hořkost babylonského zajetí? Jakou útěchu 

a zaslíbení dal Pán svému zarmoucenému lidu? Jer 31,15-17

V Ráma, území Benjamin, asi osm kilometrů severně od Jeruzaléma, shromáždili 
se zajatci k dlouhé pouti do Babylona (Jer 40,1). Jejich pláč je přirovnán k utrpení 
Ráchel, která zemřela při narození Benjamina (1 Mo] 35,16-20). Představovala 
národ plačící pro své děti, které byly odváděny v řetězech. Ale bylo zde opět dáno 
zaslíbení, že se vrátí. (Jer 31,17)
3. V jaké souvislosti zmiňuje Matouš smutnou zkušenost Judy? Mat 2,17.18

Kapitoly 30 a 31 knihy Jeremiáš jsou někdy označovány jako „knížka potěšení“, 
poněvadž zaznamenávají zprávy o příštím obnovení. V těchto kapitolách prorok 
mluví o Jákobovi a jeho ženě Ráchel, aby tím vyjádřil zkázu a obnovení Judy.
1. Jak je znázorněna hrozby záhuby? K čemu prorok přirovnává toto údobí 

bojů a zajetí? Jaký příslib je zde vyjádřen obrazně a jaký doslovně? Jer 
30,4-9



Pánu Bohu není nic zatěžko (Jer 32,26.27)

2. Proč byl trest nevyhnutelný? Jer 32,28-35
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Úterý 7. června

Jeremiáš uznal ve své modlitbě: .Tobě není nic nemožného“ (verš 17) a Bůh pro
rokovi připomněl tuto zásadní pravdu ve své odpovědi: ,/Xj. já jsem Hospodin, Bůh 
všeho těla. Což je pro mě něco zatěžko?“ (verš 27). Na nádvoří vězení, kde povy
kovali vojáci a cizí vojska dobývala zdi, došlo k prosté obchodní transakci (verš 
6-15). Jeremiáš si koupil pole, smlouva byla podepsaná, zapečetěná a jako důkaz 
o této koupi měla být zachovaná „na dlouhé časy“. Bylo to zaslíbení, že jednoho 
dne bude Judsko znovu obydleno judskými obyvateli. Pro kající národ měla po 
otroctví nastat slavná budoucnost. Z Boží strany nechybí síly, která by provedla 
úmysl jeho vůle. Všechno je možné tomu, kdo věří. (Mar 9,23)
4. Kolik důkazů potřebuje tvoje víra, abys věřil Božímu zaslíbení?

Když lidé slyšeli o úspěších Babylona na bojišti, museli se zmítat v nejhorších ná
ladách, od zoufalství až po zarytou umíněnost.
1. Jak ujistil Pán Bůh Židy, že nebudou vyhlazeni jako národ? Proč dovolil, 

aby byli poraženi? Jer 30,10.11; 46,28

VZÁCNÁ ZASLÍBENÍ

Přestože Pán Bůh Judovi odňal své požehnání a ochranu a dovolil babylonským 
válkám, aby jeho lid ukáznily, Babylon sám musel vydat počet ze svých zlých cest. 
Pán Bůh chtěl dohlédnout nato, aby tato pohanská moc, jak předvídal, byla posléze 
odsouzena. (Jer 51,9; Jer 50,1-51,64) Juda nenaplnil svůj kalich nepravosti; byla 
ještě naděje. Bůh ve své milosti nechtěl ještě docela skoncovat s hříšným Judskem. 
Ostatky se měly zachovat k trestu zajetí kladně a Pán Bůh je opět chtěl přivést zpět 
do jejich domova. (Jer 32,41)
3. Jaké předivné zaslíbení zopakoval Pán Bůh Jeremiášovi jako odpověď na 

jeho modlitbu? Jer 32,26.27.37-44



Jeden národ (Jer 31,8.9)
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Středa 8. června 1. úkol

Krátce poté, co Roboám dosedl na trůn, odtrhlo se deset kmenů a vytvořilo zvláštní 
království pod Jeroboámem I. Dva kmeny zůstaly pod davidovskou dynastií, více 
známou jako Judsko. Tyto bratrské národy (Izrael a Judsko) žily po více než 200 let 
odděleně a často spolu válčily. V roce 722 př. Kr. Asyřané zvítězili nad Izraelem. 
Před invazí Judska a deportací jeho lidu babylonskými vojsky zaslíbil Bůh, že spojí 
tyto dva prvky v jeden národ.
1. Jaké úmysly měl Bůh s Judskem a Izraelem, které měl Jeremiáš zazname

nat do knihy? Jer 30,1-3 Jakým názorným jazykem líčí Bůh opětovné 
osídlení? Jer 31,27.28

Jeremiáš se dřívějším poselstvím obrátil na Izraelské vyhnance v severní Mezopo- 
támii (Jer 3,12-14). Bůh je vyzýval ku pokání a slíbil jim obnovení. Dům judský 
a izraelský se měl opět ze severní země vrátit do svého domova (verš 18). Do jisté 
míry žije křesťanská církev také jako Izrael a Judsko v babylonském zajetí (Viz 
Zj 14,8.) Tento svět není naším domovem. My čekáme na příchod Pána Ježíše a na 
obnovení všech věcí (Sk 3,21). Ačkoliv jsme rozděleni na mnoho národů (Zj 14,6), 
už nyní se můžeme naučit být „jedno" v Kristu Ježíši (Jan 17,20-23).
2. Jaký druh „ran“ chtěl Pán Bůh uzdravit? Jer 31,8.9; 30,17 Jaké zaslíbení 

učinil Bůh o zničeném městě Jeruzalémě? Jer 30,18

Oba národy byly svým velkým odpadnutím a modloslužbou zraněny. V zajetí někteří 
dbali na napomínání Ducha a v slzách hořce litovali. Sión sám na sebe hleděl 
s ošklivostí (Ezech 20,43). Boží odpuštění a milost chtěly dát uzdravení každému 
kajícímu a jeho moc chtěla obnovit i politický stát. (Viz Zach 3,1-4.) Odcizené 
kmeny měly zakusit opravdové smíření.
3. Co činím osobně ve prospěch jednoty a souladu v církevní rodině? (Viz 

Ef 4,1-3.)



Ohlášení příchodu Mesiáše (Jer 33,15)
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Čtvrtek 9. červnaVZÁCNÁ ZASLÍBENÍ

David představoval Mesiáše, svého velkého Syna a Pastýře lidu (Iz 40,10.11). 
Příchod Mesiáše měl způsobit obnovu věčné smlouvy. (Viz 4. úkol.) Kristova oběť 
potvrzuje všechna zaslíbení, která Bůh svému lidu dal. (Jer 31,31-34; Řím 15,8)

3. Jak potvrdil Bůh tato vzácná zaslíbení o obnově, která dal prostřednictvím 
proroka? Jer 31,35-37; 33,19-22 Znamená to, že Boží proroctví nikdy 
neztratí platnost, i když ho jeho lid zavrhne? Jer 18,7-10

Prostřednictvím proroka Ezechiela Pán Bůh prohlásil, že Davidův trůn zůstane 
prázdný, dokud Mesiáš nezřídí své království (Ezech 21,26.27). Oba proroci byli 
vedeni Duchem, aby ohlásili příchod Mesiášův v době po návratu národa z baby
lonského zajetí.
2. Kdo byl předobrazem Mesiáše jako pastýře jeho lidu? Ezech 34,23.24; Jer 

30,8.9 (Srovnej Jan 10,11.14.)

Nesmíme si špatně vykládat Boží zaslíbení, jak to činili mnozí Židé v době Jeremiá
šově. Všechna Boží zaslíbení jsou podmíněna poslušností ze strany jeho lidu. 
Podmínka je stanovená ve smlouvě. Boží zákon musí být vepsán do srdce. Lidé, 
kteří dobrovolně okusí tuto přetvoře jící milost, budou v souladu se svým Stvořitelem. 
A pro ně jsou také Boží zaslíbení absolutní. (Viz Touha věků, str. 106.)

Abrahamovi potomci dlouho čekali na příchod Mesiáše, který Pán Bůh předpověděl. 
(1 Moj 22,18) A nyní Jeremiáš, Ezechiel a Daniel kladou jeho příchod do souvislosti 
s židovským návratem z babylonského zajetí. Daniel dokonce určuje přesný rok 
(Dan 9,24.25)
1. Jak poukazuje Jeremiáš na Mesiášovo spojení s davidovskou dynastií? 

Jer 23,5; 33,15 (Srovnej Luk 1,30-33.) Jaký je význam jeho jména? Jer 23,6



3. Jak se může zvětšit naše víra v Boží zaslíbení? (Luk 17,5)

Západ slunce 21.08

80

11^ úkol

Shrnutí
Jako křesťané potřebujeme víru, opírající se o Boží zaslíbení. Když vidíme, jak se 
jeho zaslíbeníplní, naševíra sílí, že on takésplní všechna ostatní zaslíbení.Zaslíbení 
daná Judsku o obnově a o krásné budoucnosti udržovala naděje Židů v jejich dlou
hém, temném vyhnanství. Podobným způsobem poslouží Kristova zaslíbení novo
dobému Izraeli. Naše naděje zůstane pevná, když horlivě poneseme evangelium 
světu. Kristus je naší bezpečnou nadějí, a on sám je nadějí světa.

4. Jaké specifické předpovědi a zaslíbení týkající se druhého příchodu Vykupitele 
se naplňují před našimi zraky? Jak toto naplnění pomůže posilnit a udržet naši 
víru v druhý příchod?

2. Když Jákob bojoval s andělem, prožíval „dobu soužení". Čemu se můžeme 
poučit z jeho zkušenosti, co by nám pomohlo v našem boji, dožijeme-li se uza
vření doby milosti?

Doporučené studium

„ Doba Jákobova soužení“ (Jer 30,4-9) v prorockém^ významu představuje zápas 
Božího lidu po ukončení doby milosti. (Viz kapitolu „Čas soužení“ v knize Vítězství 
lásky Boží, str. 437-444.) Tak jako staiý Babylon směl zvítězit nad Židy (to bylo 
Jákobovo souženi), tak i v duchovním výkladu proroctví se bude Babylon poslední 
doby snažit zničit církev (duchovního Izraele, Zj 12,17; 13,15-17). Zaslíbení je 
pravdivé v obou případech: „On [Jákob] bude z něho vytržen.“ (Čti také kapitoly 
„Světlo proráží tmu“ a „Příchod Vykupitele“ v knize Proroci a králové, str. 305-311, 
447-461)

Diskusní otázky
1. Čemu se můžeme naučit z dlouhého pobytu Izraele v Egyptě a z babylónského 

vyhnanství, aby to mohlo podnítit naši naději v Kristův příchod a naše vejití do 
nebeského Kanánu?

Pátek 10. června



DOBYTÍ JERUZALÉMA

Jer 21; 34; 37-39

81

1v2MúkoT ►Týderro(h12*'do,»1 Brče r vnad 994

Základní text
„Zarmoutí-ll, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské 
syny nepokoří ani nezarmoutí." (Pláč 3,32.33)

Základní otázka
Jaký by to mělo vliv na duchovní stav Judska, kdyby Pán Bůh zabránil baby
lonské invazi, aniž by lid činil opravdové pokání?

Stmívalo se, když motocyklista odbočil na cestu a pokračoval v rychlé jízdě. Vracel 
se z práce a vítr ho příjemně osvěžoval. Zabýval se vlastními myšlenkami a přitom 
se blížil k nebezpečnému úseku, kde zapomněl zpomalit. Když se v protisměru 
objevilo auto, přibrzdil příliš pozdě a jeho motocykl narazil přímo na auto. Moto
cyklista přeletěl přes řídítka a dopadl prudce na zem. Měl zlámanou nohu, celé tělo 
ho pálilo. Ze svých zranění se léčil několik měsíců. Stalo se to všechno nešťastnou 
náhodou, nebo bylo možno této nehodě předejít?

Judští vedoucí a lid byli tak zaměstnáni svými mylnými postoji a jednáním, že 
neviděli blížící se neštěstí. Babylonské zajetí nebyla náhoda. Jejich modloslužba 
a sobectví přivolaly zkázu. Zajetí bylo posledním Božím prostředkem pro zacho
vání víry na zemi.



Tažte se Hospodina (Jer 21.1—10)
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Neděle 12. června 12. úkol

15. ledna roku 588 př. Kr. začala babylonská armáda dobývat Jeruzalém. 30 měsíců 
později, 19. července 586 př. Kr., město padlo. (Jer 39,1.2; 52,4-7) O měsíc později 
byl vypálen chrám, paláce, město a zdi byly zbořeny. (Jer 52,12-14) Události, 
o kterých se budeme učit tento týden, se staly v průběhu 2 1/2 roku.
1. Když se nepřátelské síly rozhodly, že budou dobývat město, co žádal král 

od Jeremiáše? Jakou oficiální delegaci k němu vyslal? Jer 21,1.2 Jakou 
jasnou odpověď dal Jeremiáš králi? Jer 21,3-7

Sedechiáš, třetí Joziášův syn, který vládl Judsku, byl nerozhodný morální slaboch. 
Dal se ovládat odbojnými knížaty (Jer 38,5). Zřejmě doufal, že Jeremiáš se přimluví, 
jako kdysi Izaiáš, když Asyřané útočili na město (Iz 37) a že to zachrání Jeruzalém 
před zničením. Ale v té době Ezechiáš a jeho dvůr toužili po duchovním oživení. 
Sedechiáš a jeho knížata se zaměřili jen na modloslužbu a tvrdé odpadnutí.

Invaze babylonských vojsk byla, jako by Bůh sám bojoval proti Judsku. Nejen 
bitva způsobila smrt mnoha obyvatel, ale i hlad a mor. Stálo to tisíce lidských 
životů. Mnozí ze zoufalství pojídali lidské maso, jen aby přežili (Jer 19,8.9; srovnej 
Ezech 5,10).
2. Jak se měl lid podle proroka zachovat? Jer 21,8-10

Jeremiáš se nyní obrátil přímo k lidu. Přehlížel umíněný dvůr (srovnej Jer 21,3 a 8). 
Každý si mohl vybrat „cestu života“ nebo „cestu smrti“. Každý, kdo věřil Božímu 
zaslíbení a poddal se babylonským dobyvatelům, zůstal naživu. Ti, kteří nevěřili, 
museli zahynout. Vybrat si Boží cestu, to znamenalo víru v prorocké slovo a ochotu 
odpoutat se od většiny. Mnozí uposlechli inspirované rady (Jer 39,9; 52,15) Jere
miáš byl považován za zrádce, ale Bůh chtěl pouze zachránit svůj lid. Jeremiáš 
mluvil o dvou cestách týkajících se fyzického života. Ježíš mluví o dvou cestách, jež 
ovlivňují duchovní život (Jan 5,24; 8,51). Kdezískámesílu, abychom se zařídili podle 
Ježíšovy rady?



Nestálá morálka (Jer 34,1-21)
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DOBYTÍ JERUZALÉMA MM Pondělí 13. června

1. Jaké poselství vyřídil prorok králi týkající se jeho osobní budoucnosti? 
Jer 34,1-7

2. Král a jeho knížata byli zoufalí a chtěli, aby Bůh nedopustil svůj soud. Co 
učinili pod přísahou? Jer 34,8-10

„Když nepřátelské vojsko bylo u bran, Sedechiáš a jeho lid byli tak zděšeni, že byli 
ochotni učinit a slíbit vše, co by odvrátilo Boží hněv. Strach byl jedinou pohnutkou 
jejich rychlé smlouvy o rovnocennosti. Pán Bůh by si cenil opravdového pokání, ale 
to by muselo vycházet z hlubokého pocitu upřímné lítosti nad hříchem. Strach 
z trestu, bez skutečného odporu vůči zlu, může způsobit jen povrchní výsledky. 
Upřímné pokání vyžaduje odvrácení se od hříchu, nejen vyhýbání se trestu. Proto 
je důležité snažit se vést lidi ku pokání, ovlivnit jejich svědomí a ne vyzývat je 
k sobeckému strachu.“ (W. F. Adeney, „Homiletics“)
4. Povšimněme si, jak vážně Bůh bere zaslíbení smlouvy. Tažme se: Jaké sliby 

jsem mu jako křesťan dal? Byl jsem věrný všem svým slibům smlouvy?

Babyloňané systematicky dobývali zemi, dokud nezůstala jen pevnost Azeka a La- 
chiš (asi 22 a 50 km jihozápadně od Jeruzaléma) a hlavní město. A přece byl Bůh 
milostiv slabošskému vládci. Jeho království bylo sice poraženo a zajetí bylo také 
nevyhnutelné, ale on měl být čestně pochován.

Podle Mojžíšova zákona měl být židovský otrok po šesti letech práce propuštěn 
(2 Moj 21,2; 5 Moj 15,12-14). Ale lidé tato opatření již velmi dlouho přehlíželi. Nyní 
se král a knížata dostali do úzkých, báli se. Chtěli si koupit Boží přízeň a osvobodili 
všechny židovské otroky.
3. Když Babyloňané nečekaně přerušili obléhání a stáhli se jižně, kde se blí

žily egyptské síly (Jer 37,5.11; 34,21.22), co učinili dřívější majitelé otroků? 
Jer 34,11 Jak se Bůh díval na jejich nestálou morálku? Jer 34,12-21



Uvězněn {Jer 37,1-21)
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Úterý 14. června - 12. úkol

3. Jaké otázky dal znovu prorok králi? O jakou přízeň prosil? Jer 37,17-21 
(Srovnej Jer 32,1—5.)

.Byla to Boží vůle, aby Babylon dobyl Jeruzalém, a proto, kdyby se babylónská 
armáda změnila na neuspořádanou skupinu raněných vojáků, Jeruzalém by stejně 
podlehl. Židé poznali, že když byli věrní Bohu, byli silní proti nepřátelským vojskům. 
Nyní měli poznat, že když se postavili proti Bohu, situace se obrátila a nejslabší 
nepřítel je mohl porazit.“ (W. F. Adeney, „Homiletics“)
2. Kdo uvěznil Jeremiáše, když se ubíral do svého domova v Anatot? Jak se 

zachovala knížata k falešnému obvinění proti prorokovi? Jer 37,11-16

Když dobývání povolilo, ožily naděje. Egyptští a judští spojenci cítili svoji tíseň a král 
znovu žádal: „Modli se k Pánu Bohu za nás“ (Jer 37,3). Zřejmě očekával přímluvu, 
aby Babyloňané natrvalo zůstali vzdáleni od Jeruzaléma.
1. Jak odpověděl Jeremiáš králi? Jak zdůraznil zaručený osud města? 

Jer 37,6—10

Jeremiáš byl tentokrát ve vězení asi rok. Zdá se, že byl zpočátku umístěn v osamělé 
cele pod zemí. Když Jeremiáš odpovídal na Chananiášovu falešnou předpověď 
o pokoji, tu navrhl zkoušku: „Prorok, který prorokuje pokoj, tak kdyžto slovo proroka 
se naplní, poznáme, že Hospodin proroka opravdu poslal.“ (Jer 28,9) Ale kde byli 
tito proroci nyní? Proč uvěznil král Jeremiáše za to, že mluvil pravdu?
4. Proč se nemají věřící divit, prožijí-li nějaké utrpení? (Viz Mat 16,24.25; Fil 

1,29.)



Poslední výzva (Jer 38,1-28)
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V očích knížat byl Jeremiáš zrádcem. Co žádali posléze od slabého krále? Jak byl 
Jeremiáš vysvobozen od smrti? Jer 38,1-13

Za jiných okolností by Sedechiáš mohl být úspěšným panovníkem. Ale on se 
obával hněvu svých knížat víc než Božích soudů. Zoufalá, zlostná knížata vylévala 
svůj hněv na Jeremiášovi, který je po léta varoval, že nebude-li Judstvo činit 
pokání, přijde záhuba. Ale oni se rozhodli, že označí prorokovo varování za zradu. 
Tak podobné byl i nevinný Kristus obviněn ze zrady. (Luk 23,2)
1. Když král znovu žádal o „slovo od Hospodina“, jakou radu mu prorok dal?

Proč se král nechtěl poddat? Jer 38,14-19

^3?)jak mohu získat mravní nezávislost, která je především věrná Bohu, ale 
dokáže spolupracovat se společností? Jaké jsou zde hranice?

Kdyby král přijal ještě nyní Boží radu, mohl ušetřit sebe, svoji rodinu i město od 
strašného osudu (Jer 38,20-23). Jo byl poslední Sedechiášův rozhovor s Jere
miášem. Podmínky byly strašné. Uvězněný prorok byl ve skutečnosti volnější než 
král se svým národem a s dobývaným hlavním městem a s jeho rozhodnutími, jež 
mu diktovala knížata. Někteří lidé nemají pevný charakter. Jsou jako nafukovací 
balón, který může mít nejrůznější tvar. Nemají určitou formu a stálost a nejsou na 
světě k ničemu. Člověk musí překonat tuto slabost, nerozhodnost a nedostateč
nost. Opravdový křesťanský charakter je nepřemožitelný a ani těžkosti jej nemohou 
ovlivnit či překonat. Člověk musí mít mravní páteř, věrnost, která nechce lichocení, 
úplatky, ani se nedá zastrašit.“ (5 T 297)
?.) Jak se znovu projeví Sedechiášův hrozný strach před svými knížaty? Jer 

38,24-27 Souhlasil bys s jeho požadavkem, jak to učinil Jeremiáš? Vy- 
světli.

DOBYTÍ JERUZALÉMA Středa 15. června



Dobytí města (Jer 39,1-7)
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Čtvrtek 16. června * • 12: úkol

Zdá se, že uprchlíci se chtěli přebrodit přes Jordán poblíž Jericha a utéci do Moábu 
nebo Amonu. Sedechiáš a vůdcové národa byli vedeni v řetězech přes 200 kilo
metrů na sever k hlavním Nabuchodonozorovu stanu v Ribla, v Sýrii. „Běžné byli 
vězňům vypichovány oči hrotem kopí. Sedechiáš velmi trpěl, že přišel o zrak a navíc 
trpěl duševní úzkostí, která ho neopustila do konce života, když jako poslední, co 
ještě viděl, byl strašný pohled na popravu jeho syna. (4 BC 538)
2. Jak vypadal Jeruzalém po měsíčním pustošení nepřátel? Jer 52,12-14 Co 

se stalo s měděným mořem a s dvěma sloupy, které stály v chrámovém 
nádvoří? verše 17-23

19. července 586 př. Kr. byly jeruzalémské zdi zdolány; bybylónšti vojáci se usadili 
u „střední brány“ a odtud ovládali město. Obhájci byli zeslabení hladem. (Jer 39,2.3;
52,6)
1. Jak se pokusil Sedechiáš a zbývající jeho vojáci o útěk? Co musel král 

vidět, než mu byly kruté vypíchnuty oči? Jer 39,4-7; 52,7-11.24-27

„Mezi spravedlivými, kteří ještě zbyli v Jeruzalémě a kteří poznali Boží záměr, bylo 
několik mužů, kteří se rozhodli, že ukryjí z dosahu krutých rukou posvátnou truhlu 
obsahující kamenné desky, na nichž byla vyryta přikázání Desatera. Také tak učinili. 
S žalem a v smutku ukryli truhlu v jeskyni, kde bude skryta před lidem Izraele 
a Judy, protože zhřešil, a nebude mu už vrácena. Tato posvátná truhla je nyní 
ukryta. Nikdo se jí nedotkl od chvíle, kdy byla uložena na tajné místo.“ (Proroci 
a králové, str. 298.299) Podle židovských zpráv ukryl Jeremiáš truhlu smlouvy 
a zápalný oltář v jeskyni (2. Makkabejskych 2,4-7).
3. Jak mohu v mém životě dosáhnout toho, aby nedošlo k neodvratným 

následkům hříšného jednání? (Viz Gal 6,7.8.)



4 J Zlé následky osobního hříchu se málokdy omezí na pachatele. Obvykle se tím
uškodí dalším. Proč je tomu tak?

Pátek 17. června

2. Ačkoli se Sedechiáš nesnažil změnit svůj život ani život svých poddaných, proč 
stále žádal další slovo od Hospodina? Jaký názor na náš osobni modlitební život 
nám dává Sedech iášovo stálé dožadování se?

3. Proč Pán Bůh většinou odročí své soudy, když bezbožní pod nátlakem často 
konají dobré věci? (Kaz 8,11)

DOBYTÍ JERUZALÉMA

Shrnutí
„Poslední události“ byly pro Judsko nesmírně rychlé. Ve 30 měsících byl dobytý Jeruza
lém srovnán se zemí. Královské paláce, paláce knížat, chrám, to vše bylo zničeno 
a spáleno. Městské zdi byly pobořeny a ti, kteří přežili meč, hlad a mor, byli v řetězech 
odvlečeni do otroctví. Mezi těmito lidmi byl Daniel, který posléze získal vliv v Babylóně 
i v Perské říši, kde hájil Boží zájmy. Tak Pán Bůh uchoval živou víru na zemi.

Západ slunce 21.12
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Doporučené studium

Cti Jer 39,11-14, kap. 40-44 a v knize Proroci a králové kapitolu „Odvlečeni do 
Babylona" (str. 298-304). Tam se dovíš více o dalších událostech z života Jeremiá
še a o zbytku obyvatel Judstva.

Jeremiáš byl na příkaz Nabuchodonozora z vězení propuštěn (Jer 39,11-14) 
a měl na vybranou, chce-li jít do Babylona nebo zůstat v Judstvu (Jer 40,1-5). 
Rozhodl se pro Judstvo a usadil se v Mizpa s Godoliálem, vládcem ustanoveným 
Nabuchodonozorem (Jer 40,6). Izmael z královské krve zavraždil Godolia a ba
bylónskou stráž v Mizpa a zajal místní lid včetně Jeremiáše (Jer 41). Izmael a osm 
dalších utekli. Zbývající vojenské tlupy a mnoho zachráněných zavrhli Jeremiášo
vu inspirovanou radu a prchli do Egypta (Jer 43). Tím naplnili další Jeremiášovo 
proroctví, protože Jeremiáš prorokoval, že někteří Židé pro svůj odboj proti Bohu 
a pro službu cizím Bohům zahynou v Egyptě. (Jer 44)

Diskusní otázky
1. Jak můžeme zabránit tomu, abychom se nestali duchovními a mravními sla

bochy jako Sedechiáš?



Pláč Jeremiášův 1-5
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•13; Úkol 'Týdenod*'19rdo*25*<června»1994

Základní text
“*... s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho sli
tování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá." 
(Pláč 3,21 b-23)

Základní otázka
Proč je pro nás Boží věrnost tak důležitá zvláště dnes, kdy vidíme vrcholné 
události těchto posledních dnů?
Úvod k Pláči Jeremiášovu

Poněvadž kniha Pláč Jeremiášův popisuje hrůzy dobývání a zničení Jeruzalé
ma a chrámu v roce 586 pí. Kr., měli lidé za to, že byla napsána krátce po těchto 
událostech. Hebrejský text neoznačuje jako autora Jeremiáše, ale podle tradice 
jsou o tom jak Židé tak křesťané přesvědčeni.

Každá kapitola Pláče užívá zvláštní hebrejský literární pokyn, aby čtenář mohl 
její poselství pochopit. Každá kapitola tvoří úplnou báseň o dvaadvaceti verších 
nebo částech. První čtyři kapitoly jsou akrostické (každý verš začíná dalším písme
nem hebrejské abecedy). Kapitola 3 má šedesát šest veršů ve dvaadvaceti čás
tech. Každá část obsahuje trojnásobek veršů a každý verš začíná stejným písme
nem hebrejské abecedy (AAA, BBB, CCC, atd.) Jeremiáš tak živě oplakává zkázu 
Jeruzaléma, že se tím snažil inspirovat ty, kteří přežili, aby důvěřovali Bohu. Dnes 
nás tato kniha vyzývá ke společenství s Bohem.

„VELKÁ JE VĚRNOST TVÁ“



Vdovství (Pláč 1)

Pláč 1,12-20 — Jeremiáš uznává, že hříchy Judstva způsobily jeho utrpení.

89

„VELKÁ JE VĚRNOST TVÁ“  Neděle 19. června

Pláč 1,21.22 — Jeremiáš se modlí, aby nepřátelé Judska byli potrestáni 
za svoji krutost.

Pláč 1,10.11 — Centrum náboženského života národa a jeho ekonomický 
blahobyt byly zničeny.

Zkušenost Judstva po zničení Jeruzaléma naznačuje zkušenost Božího lidu po 
ukončení doby milosti v době poslední. Zde budou dvě třídy vyznavačů křesťanství, 
tak jak tomu bylo v Izraeli u těch, kteří přežili: (1) zapečetění, kteří jsou věrní Bohu 
(Zj 7,1-3; 14,1-5; (2) ti, kteří přijmou pečeťšelmy (Zj 13,16.17; srovnej 9,4). Atak 
jako Bůh udržoval ostatky svého lidu, ať už v Palestině nebo v zajetí, tak ochrání 
a podepře svůj zapečetěný lid v poslední době. I když budou připraveni o každou 
lidskou oporu, budou důvěřovat Pánu, že je ochrání před duchovními a doslovnými 
nepřáteli.

První čtyři kapitoly Pláče jsou básně odlišné od všech ostatních. Jsou napsány 
formou pohřebních písní. Poslední kapitola tvoří modlitbu. Básně odrážejí národní 
zoufalství při zhroucení Judstva a zničení Jeruzaléma a chrámu. „Ale jejich poselství 
není bez naděje. V tom obraze zkázy se táhne niť očekávání, že Pán odpustí 
a usnadní utrpení svého lidu.“ (4 BC 544)
1. Jakým obrazem je znázorněn Jeruzalém a celé Judstvo? Kdo tvořil jeho 

milovníky a přátele? Pláč 1,1-7

Vdovství může být pro ženy nesnadným údělem. Zvláště tomu tak bylo v biblických 
dobách. Obvykle doléhala na vdovy chudoba a těžko se probíjely životem. Jeruza
lém je zosobněním údělu vdovy. Nezdůrazňuje se zde ani tak chudoba, ale spíš 
zkáza a bída poraženého, zavrženého lidu, zvláště ze strany těch národů, které 
považoval za důvěryhodné.
2. Zamysli se nad tímto důrazem v Jeremiášově první smuteční písni: 

Pláč 1,8-9 — Pravý důvod vdovství Jeruzaléma.



Nevěrný v zapomenutí (Pláč 2)

1. Kdo podle druhé smuteční písně zaútočil na Judstvo? Pláč 2,1-9
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13. úkol

Zatímco se první báseň zabývá zničením Judstva jako plačící vdova, druhá část líčí 
Boha jako hrozného válečníka, který útočí na jeho pevnosti. Hospodin se stal jako 
nepřítel, zničil Izraele (5. verš). On zničil jeho lid, knížata a vojsko (verš 2-4). Pán 
se zřekl svého chrámu a zničil jej, jeho služby a obřady skončily (verš 6.7). Zničil 
zdi města a pobořil je (verš 8.9).

Tato stať je vhodným příkladem hebrejského smýšlení, které často nechápe
me. Jelikož Bůh je vždy považován za konečnou autoritu, někdy se o něm říká, 
že koná věci, kterým ve skutečnosti pouze nezabránil. Judstvo zrušilo svoji smlou
vu s Bohem a on od něho odňal své požehnání a ochranu.

Jeremiášův nářek pokračuje:
Pláč 2,10-13 — Starší, dívky a matky s nemluvňaty umírají hlady nebo jsou 

zničeny.
Pláč 2,14-22 — Jelikož lid přijal učení a předpovědi falešných proroků, učinil 

Pán to, co zamýšlel (verš 17). Národní odpadnutí vedlo k národní zkáze.
Povšimněme si, že ti, kteří dnes opovrhují Boží láskou a jeho zákonem, budou 

poddáni jeho soudům tak jako lidé trpící za Judstva. (Zj 15,5-8; 16,1-21)
„Satan pak vžene obyvatele země do posledního velkého soužení. Když andě

lé Boží přestanou zadržovat divé bouře lidských vášní, rozpoutají se všechny 
protivné živly. Celý svět bude zatažen do zkázy strašnější, než byla zkáza, které 
propadl kdysi Jeruzalém.“ (Vítězství lásky Boží, str. 437)

„Ti, kdo jsou křesťany jen podle jména a kdo nastupují k poslednímu strašnému 
boji nepřipraveni, budou ve svém zoufalství vyznávat své hříchy slovy plnými 
palčivé úzkosti, zatímco satan bude jásat nad jejich bídným postavením. Jejich 
vyznání jsou stejného rázu, jako bylo vyznáni Ezauovo nebo Judovo. Ti, kdo je 
činí, naříkají nad následky přestoupení, nikoli však nad svým hříchem.“ (Vítězství 
lásky Boží, str. 442)

Pondělí 20. června
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Úterý 22. června„VELKÁ JE VĚRNOST TVÁ“

V této třetí smuteční písni Jeremiáš zosobňuje Judstvo. Považuje utrpení svého lidu 
za své utrpení. (Pláč 3,1-20) Ačkoliv Bůh je spravedlivý a musí trestat svůj hříšný 
lid, tato střední báseň zdůrazňuje jeho soucit a touhu po záchraně.
1. Proč je Boží neměnitelnost základem naděje pro hříšníka? Pláč 3,21-24 

(srovnej Jak 1,17)

„Zkoušky a těžkosti neminou nikoho, kdo přijal Boži slovo. Přijde-li však soužení, 
pravý křesťan neztrácí pokoj v Bohu, nepřestane věřit, nepropadne zoufalství. 
I když nevíme, jak skončí naše strasti, i když neznáme záměry, které s námi Bůh 
má, neztrácejme důvěru. Nezapomínejme na Boží lásku a milosrdenství. Vložme 
na něj své starosti a trpělivé čekejme a jeho pomoc. V zápasech sílí duchovní život. 
Zkoušky, ve kterých jsme obstáli, přispívají k upevnění povahy a k rozvoji jedi
nečných duchovních vlastností. Dokonalé plody víry, pokora a láska, často nejlépe 
zrají za bouří a v temnotě.“ (Kristova podobenství, str. 60.61)
3. Jaké povzbuzující zaslíbení dal prorok trpícím ve vyhnanství? Pláč 3,31- 

33 K čemu je nabádá bez ohledu na jejich utrpení? (verše 45-54.40-44) 
Jak odplatí Pán nepřátelům svého lidu? Pláč 3,55-06

Bůh věrně miluje kajícníka (Pláč 3)

Stvořitel určitě není umíněný, jinak by lidskou rodinu postihl mravní zmatek. Marno
tratný syn se rozhodl, že se vrátí domů, protože znal otcovu lásku k sobě. Věděl, 
že se nikdy nemění (Luk 15,11-32) Naděje Judstva — a každého kajícího hříšníka 
—je v té základní pravdě, že Bůh je věrný svým zásadám. Ačkoliv záplavy lidských 
hříchů a přestoupení na něho dotírají, nemohou zničit jeho milosrdenství k těm, kteří 
mu důvěřují.
2. Proč vložil Bůh na Judstvo na dlouhou dobu babylonské jho? Pláč 3,25-30



Po utrpení následuje vysvobození (Pláč 4)
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Středa 23. června ______ >• • - 13; úkol

Ochrana ve velké dobé soužení. „Lid Boží nebude ušetřen utrpení; bude pronásle
dován a soužen, bude trpět nedostatkem a strádat hladem, avšak nebude po
nechán, aby zahynul. Bůh, jenž pečoval o Eliáše, nepomine ani jediné z obětavých 
dítek. Ten, jenž má spočítány vlasy na jejich hlavách, bude o ně pečovat a v době 
hladu budou mít dostatek. Zatímco bezbožníci budou mřít hlady a morem, budou 
andělé ochraňovat spravedlivé a uspokojovat jejich potřeby.

Kdyby se lidem mohly otevřít oči, spatřili by zástupy andělů vynikajících silou, 
jak bdi nad těmi, kdo zachovávají slovo Kristovy trpělivosti. S účastí a soucitem 
sledují andělé jejich soužení a naslouchají jejich modlitbám.“ (Vítězství lásky Boží, 
str. 448.449)

Povšimněme si hlavního důrazu ve čtvrté Jeremiášově básni:

Pláč 4,1-12 — Podmínky hladu a z toho vyplývajícího kanibalizmu během dobývání 
a konečného zničení města.

Pláč 4,13-16 — Falešní náboženští vůdcové byli potrestáni.

Pláč 4,17-20—Všechna vnější pomoc jim byla odňata.

Pláč 4,21.22 — Nekající nepřátelé Božího lidu jsou potrestáni, ale kající jsou z vy
hnanství vysvobozeni.

Národ byl zahanben před svými nepřáteli. (Pláč 4,1-12) Oni se kdysi považo
vali za Boží svátý lid jako jemné zlato a drahé kamení odrážející Boží charakter na 
rozdíl od hrubého kovu okolních národů. Ale jako odpadlí vydávali lživé svědectví 
o Božím charakteru. Jejich nepřátelé prohlédli tu hanbu a považovali je za bez
cenné hliněné nádoby. Někteří, jako Daniel, Ezechiel a jejich druhové, zůstali 
zářivými světly—poukazovali těm, kteří je zajali, na pravého Boha, ale zkušenost 
mnohých hasla v mravní temnotě Chaldejské říše.
1. Jak chce Bůh vysvobodit svůj lid v poslední době od největšího soužení 

světa? Dan 12,1-3; Mat 24,15-22; Zj 18,4; 19,7.8



Úplná závislost na Bohu (Pláč 5)
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1. Židovské utrpení nekončilo pádem města. Jaké podmínky dolehly na lid 
po babylonském dobytí? Pláč 5,1-18

Bůh je věčný (Pláč 5,19) a zásady spravedlnosti, které jsou podstatou jeho cha
rakteru, jsou věčné. Babylon, symbol lidského útlaku, padne a tak padnou i všichni 
ostatní, kteří se staví proti Bohu, včetně satana, který je vlastně hybnou silou ke 
každé bezbožnosti. V tom velkém sporu mezi dobrem a zlem bude mít věčný Bůh 
poslední slovo.

Bůh neopovrhuje svým lidem. Jeremiáš se modlí k Bohu za obrácení odpadlé
ho Judstva, ví, že jeho milost může změnit srdce. (Viz Ezech 36,26-28)

„Jen Bůh může člověka obrátit směrem k sobě. Mocí svého zákona působí 
tišivým vlivem evangelia, něžným působením svého Ducha může sám proměnit 
srdce, obrátit kroky a obnovit staré dny těch, kteří dosud přestupovali, ale nyní 
posléze touží po jeho přízni a odpuštění.“ (J. R. Thompson, „Homilies by Various 
Authors“)
3. Jak se připravujeme na tu velkou dobu soužení těsně před námi?

Zj 3,2.5:11.12.18-21

.Kdyby byl Jákob svého hříchu, tj. získání prvorozenství podvodem, předtím nelito
val, jeho modlitbu by Bůh nebyl vyslyšel a nebyl by milostivě zachoval jeho život. 
Právě tak v čase soužení, kdy bude trápen strachem a úzkosti, bude lid Boží pře
možen, bude-li mít nevyznané hříchy; zoufalství jej zbaví víry a nebude mít důvěru, 
že by mohl prosit Boha o vysvobození...

Všichni, kdo se pokoušejí omlouvat nebo skrývat své hříchy, kdo dovolují, aby 
jejich hříchy zůstávaly v nebeských knihách nevyznané a neodpuštěné, budou 
přemoženi satanem.“ (Vítězství lásky Boží, str. 441.442)

2. Jakou vroucí modlitbou za svůj lid končí Jeremiáš pátou elegii? 
Pláč 5,1.19-21



Západ slunce 21.14
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Pátek 25. června  - - 13. úkol

Shrnutí
Rána, kterou předpověděli proroci Amos (767-653 př. Kr.) a Micheáš (740- 

700 př. Kr.) — posléze postihla Jeruzalém a Judstvo (586 př. Kr.) Vítězné baby
lónské armády smetly všechno. Kniha Pláče Jeremiášova líčí zármutek srdce 
a pokání mnoha Židů. Právě tak přežijí skutečné kající věřící neštěstí velkého 
posledního dne, jež postihnou nekající. Proč? Poněvadž Hospodin je jejich dílem 
a nadějí: (Viz Pláč 3,24.25)

4. V úvodu tohoto čtvrtletí jsme vás vybízeli, abyste srovnávali život Jeremiáše 
a Krista. Zamyslete se pozorně nad těmito příměry a také nad jinými myšlenka
mi, o kterých jste dosud nepřemýšleli. Jak se podobá tvůj život Ježíšovu životu?

3. Pláč je v podstatě opravdu knihou pláče, naříkání. Kdy je dobré plakat a rmoutit 
se nad hříšnou minulostí a kdy to dobré není? (Viz Mat 5,4; 2 Kor 7,9-11)

2. Co je to neodpustitelný hřích? Jak dojde k tomuto stavu? (Srovnej Jer 44 s Mat 
12,22-37)

Doporučené studium

Uvažuj o Jákobově boji v noci jako o příkladu utrpení Božího kajícího lidu v tom 
velkém poslednírn dni doby soužení: 1 Moj 32,24-30. V knize Vítězství lásky Boží 
si přečti kapitolu „Čas soužení“ (str. 437-451).

„Jako satan zapůsobil na Ezaua, aby vytáhl proti Jákobovi, tak bude působit 
na bezbožníky, aby zahubili lid Boží v Čase soužení. A jako obvinil Jákoba, tak 
bude obviňovat lid Boží. Pokládá svět za své panství; avšak malý houf lidí, kteří 
zachovávají přikázání Boží, se staví proti jeho nadvládě. Kdyby je mohl vyhladit 
ze země, bylo by jeho vítězství úplné. Vidí, že je střeží svati andělé, a vyvozuje 
z toho, že jim byly odpuštěny hříchy; neví však, že o jejich případech bylo rozhod
nuto v nebeské svatyni.“ (Vítězství lásky Boží, str. 440)

Diskusní otázky
1. Boží věrnost, jeho neměnitelnost, to jsou skutečnosti, které bible často zdů

razňuje. Jak je to možné, že někdy se nám Bůh jeví v jiném světle?



Seznam zkratek knih E. G. Whiteové
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The Acts of the Aposlles — Skutky apoštolů
The Adventist Home — Adventistický domov
The Sevent-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
Christian Service — Křesťanská služba
Colporteur Ministry — Služba kolportéra (S evangeliem od domu k domu)
Chrisťs Object Lessons — Podobenství Kristova
Counsels on Stewardship — Rady o správcovství
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
Early Writings — Rané spisy
Fundamentals of Christian Education — Základy křesťanské výchovy
The Great Controverey — Velký spor věků (Vítězství lásky Boži)
Gospel Workere — Služebníci evangelia
Life Sketches of Ellen G. White — Nástin života EGW
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
Medical Ministry — Lékařská služba
Manuscript — Rukopis
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 Daughtere of God — Synové a dcery Boží
Spirituál Gifts — Duchovní dary, sv. 1 -4
The Sanctified Life — Posvěcený život
Selected Messages — Vybraná poselství, sv. 1-3
The Story of Redemption — Dějiny Vykoupení
Temperance — Střídmost
Testimonies — Svědectví pro církev, sv. 1-9
Testimonies to Ministere —Svědectví pro kazatele
Testimony Treasures — Z pokladnice svědectví, sv. 1 -3 
Welfare Ministry — Dobročinná služba

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

AA 
AH 
1 BC 
CD 
CE 
CG 
CH 
Chs 
CM 
COL 
CS 
CSW 
CT 
CW 
DA 
Ed 
Ev 
EW 
FE 
GC 
GW 
LS 
MB 
MH 
ML 
MM 
MS 
MYP 
PK 
PP 
SC 
SD 
1 SG 
SL 
1 SM 
SR 
Te 
1T 
TM 
ITT 
WM



Misijní dary sobotní školy

Dary 13. soboty
jsou určeny pro potřeby Slovenského sdružení.

Témata celosvětových přímluvných modliteb
1. Globální misie

3. Lékařská práce v Evroafrické divizi

, jsou ve 2. čtvrtletí 1994 určeny ke krytí nákladů na provoz rozhlasového studia 
v Česko-Slovenské unii.

2. Naše dílo v Angole
— obyvatel: 8 615 790
— sborů: 432
— členů: 140 130


