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ÚVOD
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Existence Boha je úžasnou skutečnosti. Naší největší potřebou je lépe jej poznat, 
aby se v nás obnovoval jeho obraz. Pokud se tato potřeba nenaplní, nemůžeme 
prožívat skutečně plnou radost a pokoj ani ve svém nitru, ani ve vztahu k druhým 
lidem.

V Bibli se nám Bůh dal poznat prostřednictvím patriarchů, proroků a apoštolů. 
V těchto posledních dnech máme zvláštní přednost v tom, že se mnoho nového 
o Bohu můžeme dovědět z díla Ellen Whiteové. Nejvýznamnější zjevení své osob
nosti však Pán Bůh uskutečnil prostřednictvím svého Syna, Ježíše Krista, který při
šel na tuto zemi, aby zde prožíval božský život v lidském těle a sdělil nám Boží po
selství lidskými ústy.

Když se seznámíme s Bohem, zjistíme, že je skutečně úžasný. Je Bohem dob
roty i moci, lásky i moudrosti, milosrdenství i spravedlnosti, soucitu i síly. Je Bo
hem chudých a pokorných, bohatých a mocných. Je Bohem každé rasy a všechny 
rasy považuje za rovnocenné a všechny má stejně rád. Takto úžasný je Bůh dnes, 
stejně takovým byl včera a bude i zítra.

Cílem úkolů tohoto čtvrtletí je pomoci nám lépe se seznámit s naším úžasným 
Bohem, abychom mu mohli lépe sloužit. Tak se můžeme učit žít jako on na této ze
mi, abychom s ním pak mohli žít po celou věčnost. Nejdříve se budeme učit, co 
Bible říká o Boží podstatě a vlastnostech. V dalších úkolech si konkrétně ukážeme, 
proč o Bohu můžeme říci, že je „úžasný“, a co učinil pro to, abychom mohli prohlá
sit, že je „náš“.



Týden od 27. září do 3. října1. úkol

Jediný Búh
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Texty ke studiu
1 Par 16,24.25; Žalm 90,1.2.4; 139,7-10; Iz 44,6-8; 14,26.27; Jer 10,10.11

Hlavní myšlenka
Je důležité, abychom měli správný pohled na Boha. Je důležité, abychom vě
děli, jaký vztah má on k nám a jaký bychom měli mít my k němu.

Základní verš
„Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Búh a jiné
ho už není.“ Iz 45,22

„Má Bůh vousy?" zeptala se maminky čtyřletá Helenka.
„Proč chceš vědět, jestli má Bůh vousy?“ divila se maminka.
„Protože,“ vysvětlovala Helenka, „vousatí pánové se mi nelíbí; a jestli má Pán 

Bůh vousy, musím si na ně už teď zvykat, aby mi nevadily, až ho v nebi obejmu!"
Helenčina zvědavost nám připomíná náš vlastní zájem o poznání Boha a potře

bu tento zájem uspokojit Ale jak můžeme poznat Boha? Zjišťujeme, že jsme odká
záni na jeho zjevení. Buďme vděčni za to, že se nám dává poznat ve stvoření, v Bibli 
a v životě Pána Ježíše. Máme také spisy Ellen Whiteové, které se často označují za 
novodobý projev Božího zjevení prostřednictvím proroka. Díky všem těmto zdro
jům se můžeme seznámit s Bohem; a poznání Boha je podmínkou získání věčného 
života (Jan 17,3).

Poznání Boha nás pozvedá z bahna lidské bídy. I když jsme zdědili Adamovu 
padlou přirozenost, těšíme se na dobu, kdy budeme plněji odrážet Boží charakter. 
Poznáváním Boha se měníme.

Tento týden máme příležitost nově poznat svého nebeského Otce, věčného, ži
vého Boha, a prožít s ním nové osobní setkání.



Neděle 27. září

VĚČNÝ BÚH
1. Na kterou Boží vlastnost poukazuje Žalm 90,1.2.4?
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V tomto žalmu dává Mojžíš do protikladu naši dočasnou existenci s věčností Boha. 
Náš život je omezený a pomíjivý jako tráva. Léta našeho života uběhnou jako krát
ký příběh. Ale Bůh žije věčně.

2. Co v souvislosti s Boží věčností uvádějí následující texty? Zj 11,15; Dan 
2,44; 1 Tim 6,13-16

„Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina. Ty však, 
Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních." (Žalm 
102,12.13)

Věčnost Boha je současně zárukou věčného trvání jeho spravedlnosti a pokoje. 
Vše kolem nás se mění, a to k horšímu. Ale Bůh se nikdy nemění. Když je Bůh s ná
mi, můžeme s ním zůstat navěky.

„JÁ JSEM vyjadřuje věčnou přítomnost; minulost, přítomnost a budoucnost 
u Boha splývají. Bůh vidí i ty nejvzdálenější události v minulosti i budoucnosti tak 
jasně, jako my vnímáme věci v každodenním životě." (E. Whiteová, JBC 1099)

Rádi poznáváme nové věci, události nebo myšlenky. Možná je to jednou z pří
čin, proč je pro mnohé z nás tak obtížné prožívat vztah s věčným Bohem. Jako by
chom říkali: „Bůh zde byl už dávno. Jak mi může právě dnes nabídnout potřebnou 
pomoc, když se vše tak rychle mění?“
3. Najdi si čas a přemýšlej, jak náš věčný Bůh vstupuje do tvého života.



Pondělí 28. září

JEDINÝ BÚH
1. Kterými argumenty Bůh zdůvodňuje svou jedinečnost? Iz 44,6-8
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Bible jasně říká, že je jenom jeden Bůh - Bůh, který nás stvořil a který je největším 
Vládcem nebe i země. Boží slovo zdůrazňuje, že Hospodin je jediným pravým 
Bohem.

2. Co se o Boží jedinečnosti dovídáme z následujících textů? Iz 45,5.6; Iz 43,10;
1 Kor 8,6; Žalm 86,10

Skála je „běžný biblický termín pro Boha, který vyjadřuje Boží neměnné vlastnosti 
a jeho sílu (5 Moj 32,4; 2 Sam 22,3; 23,3; Žalm 18,3; Iz 26,4). Izrael se ničeho ne
musel bát, protože Bůh byl jejich silou a tvrzí.“ (4BC 264)

Čím více se naučíme oceňovat Boží jedinečnost, tím více si bude vážit prvních dvou 
přikázání Desatera (2 Moj 20,3.4). Čím více budeme milovat Boha, tím důrazněji 
budeme odmítat jiné bohy a tím ochotněji budeme uctívat jenom jej.

3. Co chtěl prorok Izajáš vyjádřit o Bohu obrazem skály? Iz 44,8



Úterý 29. září

BÚH VŠECH
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Je potěšující, když si uvědomíme, že nejvyšší vládce ve vesmíru je současně naším 
přítelem. Lidské bytosti, ať se nacházejí kdekoli, jsou předmětem jeho spásné mi
losti. „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu mi
lý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.“ (Skut 10,34.35)

„Kristův život založil náboženství bez kastovnictví, náboženství, ve kterém jsou 
Židé i pohané, svobodní i poddaní spojeni společným bratrstvím, jsou si před 
Bohem rovni.“ (9T 191)

Způsob, jakým Kristus jednal s lidmi, nám ukazuje, že křesťanství je nábožen
ství založené na službě. Pozoruj jej, jak jedná s výběrčím cla Matoušem (Mat 9,9), 
se Syrofeničankou (Mar 7,24-30), s dětmi (Mar 10,13-16), se slepým Bartimaiem 
(Mar 10,46-52) nebo se samařskou ženou (Jan 4,4-30). Na které další příklady si 
vzpomeneš? Zahrň do tohoto seznamu také sebe.

3. Náš Bůh je Bohem všech, nikomu nestraní. Chováme se jako církev, jako 
sbor ke všem lidem stejně? Vzpomeň si, kdy jsi někomu stranil. Proč?

1. Co chtěl Izajáš vyjádřit obrazem Boha s „paží napřaženou proti všem proná
rodům“? Iz 14,26.27

Když Izajáš psal tyto verše, „vzhlížel celý svět s bázní k moci Asyřanú. Izajáš se 
však díval na Boha jako na toho, kdo 'svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa 
změřil', před nímž 'pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách' (Iz 
40,12.15)... .

Izajáš viděl Boha jako soudce s rukou napřaženou proti Asýrii a dalším tehdej
ším národům a věděl, že na zemi ani na nebi není moci, která by ji mohla zadržet.’ 
Když se Bůh rozhodne něco udělat, jeho vůle se naplní, bez ohledu na vůli člověka 
(4 Moj 23,19; Jób 9,12; Iz 43,13; Dan 4,32.34).“ (4BC 172.173)
2. Co všechno se dovídáme o Bohu z výroku Pána Ježíše zaznamenaném v Mat 

10,29-31?



Středa 30. září

ŽIVÝ BÚH
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Tyto verše zdůrazňují, že Bůh Hebrejů je živý, na rozdíl od pohanských model - bo- 
' hů bez života (1 Sam 17,36; 1 Král 18,26-29; 1 Tes 1,9). Výraz „živý Bůh" znamená 
víc, než že pouze žije. Znamená také, že Bůh je dárcem života. Proto žalmista říká: 
„Po Bohu žízním, po živém Bohu.“ (Žalm 42,3; Žalm 63,2) Vodou se žíznivá laň ne
jen občerství; závisí na ní celý její život. Podobně i my můžeme přijít k živému Bohu 
a nabrat od něj vodu života. Živý Bůh nás také chrání, pečuje o nás, toho modly ne
jsou schopny. Můžeme být vděčni za to, že známe živého Boha, o kterém víme, že 
o nás stále pečuje.

2. Jakým jménem se Bůh představil Mojžíšovi? 2 Moj 3,14

1. Jaké další vlastnosti má Bůh kromě toho, že je věčný a jedinečný? Jer
10,10.11

Zbožní Židé považovali Boží jméno za tak svaté, že je nevystavovali. Proto dnes zná
me pouze jeho čtyři hebrejské souhlásky, ale neznáme samohlásky. Toto jméno vy
jadřuje, že Bůh je všudypřítomný, stále činný, neustále připravený pomoci tam, kde 
je to potřeba.

„Byl to Kristus, jenž z keře na hoře Oréb pravil Mojžíšovi: 'JSEM, KTERÝŽ 
JSEM... Takto diš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.' (2 Moj 3,14) Bylo 
to zaslíbení, že Izrael bude vysvobozen. Stejně tak prohlásil o sobě JÁ JSEM, když 
přišel 'v podobě člověka'. Dítě z Betléma, tichý a pokorný Spasitel, je Bůh, 'který se 
zjevil tělesně' (1 Tím 3,16). A nám praví; 'Já jsem dobrý pastýř.' 'Já jsem živý 
chléb.' 'Já jsem cesta, pravda a život."' (TV 13)

0 Pánu Ježíši Petr prohlásil: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ (Mat 16,16) Ježíš 
se označoval za dárce života (Jan 6,47; 10,10), chléb života (Jan 6,51), dveře 
a pastýře (Jan 10,9.14).

3. Voda života, chléb života. Proč se Ježíš označuje právě těmito symboly? 
K čemu nás tím vyzývá?



Čtvrtek 1. říjen

VŠUDYPŘÍTOMNÝ búh
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1. Které dva výrazy David opakuje v Žalmu 139,7*10, aby zdůraznil Boží všudy- 
přítomnost?

Bůh je všude. Není místa, kde bychom se mohli skrýt před jeho přítomností, není pro
storu, kde by nepůsobila jeho moc. Pojmem „všudypřitomnost" chceme vyjádřit, že Bůh 
není omezen prostorem tak jako my. My můžeme být v jednom okamžiku pouze na jed
nom místě. Boží všudypřitomnost ovšem neznamená, že ve všem je kousek Boha, ale 
že je všude plně přítomen. Tato skutečnost se vymyká našim představám. Ale tak je to
mu se vším, co se týká Boha!

Bůh nás ve svém slovu ujišťuje, že je vždycky s námi. Pán Ježíš řekl svým následov
níkům: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mat 28,20) 
Prostřednictvím proroka Izajáše Bůh vyslovil tato povzbudivá slova: „Neboj se, vždyť já 
jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti bu
du, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ (Iz 41,10) V závěrečné krizi bude moci 
Boží lid říci: „Hospodin zástupů je s námi, Búh Jákobův, hrad náš nedobytný.“ (Žalm 46,8)
2. Jaký smysl měla stavba svatyně? 2 Moj 25,8 Proč dal Bůh tento příkaz, když 

je všudypřítomný?
Dnešní modlitebny do jisté míry zastávají úlohu, jakou měl ve starozákonních dobách 
svatostánek. Zde se Bůh setkává se svým lidem. Zde můžeme slyšet jeho hlas, který 
promlouvá k našim srdcím. Bůh pro nás může znamenat víc než pouhou teorii. Ať se 
nacházíme kdekoli, můžeme s ním osobné chodit a rozmlouvat. Naším duchovním slu
chem můžeme vnímat Boha, jak k nám promlouvá a říká nám, že nás miluje, že je s ná
mi: jak usměrňuje naše cesty a dává do našeho srdce důvěru a radost. Až se Pán Ježíš 
bude vrace tve slávě, můžeme patřit k těm, kteří řeknou: „Hle, to je náš Bůh. V něho 
jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, bu
deme jásat a radovat se, že nás spasil.“ (Iz 25,9)

V roce 1845 hledal polárník sir John Franklin průjezd polárním mořem kBeringovu 
průlivu. Naposledy o něm a o jeho skupině slyšela posádka rybářské lodi v Bafíin Bay. 
Jedním z mála předmětů, které se ve vraku jeho lodi nalezly, byla Franklinova Bible. Měl 
v ní podtržen Žalm 139,9.10.
3. Vzpomeň si na zkušenost, kdy pro tebe vědomí Boží všudypřítomnosti bylo 

velkou posilou. Připrav si tuto zkušenost, abys ji mohl vyprávět ve své třídě 
sobotní školy.



Pátek 2. říjen

Doporučené studium

Shrnutí
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Sloužíme věčnému, živému Bohu, který nám s radostí dává pít ze zdrojů života po
každé, když k němu přijdeme žízniví. Důvěra v jeho velikost a všudypřítomnost nám 
může dát sílu a odvahu i pro nejtěžší situace. Boha nic a nikdo nemůže nahradit.

Pohled na Boha vede Davida k výzvě: „Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, me
zi všemi národy o jeho divech, neboť Hospodin je velký, nej vyšší chvály hodný, bu
dí bázeň, je nad všechny bohy." (1 Par 16,24 25) Přečti si také Jób 38,1-41; Žalm 
19,2-7; Iz 40,9-31.

„Bůh tak miluje svět, že by nestrpěl, aby někdo mohl říci, že nám mohl dát víc 
nebo že mohl lidské rodině projevit ještě větší lásku. Věděl, že velký projev lásky, 
jak se prokázala v životě a smrti Božího Syna, vzbudí na satanově straně divokou 
žárlivost. S darem Krista světu nikdo nepočítal a nikdo by nemohl dát dar, který by 
se svojí hodnotou vyrovnal tomuto největšímu nebeskému daru. Velikost tohoto 
daru vede člověka k díkůvzdáním a chválám, které budou znít po celou věčnost. 
Tím, že Bůh dal v Kristu sebe, zapůsobil na lidské srdce, mysl, duši a sílu. Když se 
díváme na Boží plný a dokonalý dar Ježíše Krista, můžeme zvolat: 'To je láska!'“ 
(E.Whiteová, 13.12.1894)

Diskusní otázky:
1. Sepiš si několik způsobů, jak můžeme poznávat Boží velikost. Žalm 31,20; 

92,6; 139,17.18; 1 Sam 12,24 Jaké další texty bys mohl uvést? Které z nich 
pro tebe mají největší význam a proč?

2. Definuj velikost podle měřítek světa a podle Božích měřítek. Jak můžeme být 
opravdu velcí? Jan 15,1-17; Gal 5,22-26; 1 Kor 13

3. Proč je důležité, abychom měli správný pohled na Boha? Jaký vztah má Bůh 
k hříšníkům? Jaký vztah bychom měli mít vůči Bohu?

4. Jak bys na základě toho, co ses o Bohu naučil v tomto úkole, popsal Boha 
svému příteli, který v něj nevěří?



2. úkol Týden od 4. do 10. října

Náš nejvyšší Pán
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Texty ke studiu
1 Moj 18,25; Žalm 147,5; Jer 31,34; Řím 11,33; El 1,19-21; Kol 1,16.17; Zj 5,13

Hlavní myšlenka
Bůh jako stvořitel, soudce a dobrodinec svých stvořených bytostí, je nejvyšším 
vládcem nad vším vesmírem.

Setkáváme se s různými pohledy na dějiny. Někteří lidé považují dějiny za náhodné 
shody okolností bez jakéhokoli smyslu nebo účelu. Jiní je vysvětlují na základě eko
nomických či politických skutečností. Jiní zase v dějinách vidí cyklicky se opakující 
události či vlny událostí v tom smyslu, že národy či jednotlivci stále povstávají a za
se zanikají.

Křesťan na základě zjevení chápe, že nad dějinami stojí Bůh, který je nejen za
počal, ale také do nich zasahuje a vždy uskutečňuje své plány a záměry. Náš osud 
není závislý jen na nás.

„Boží slovo nám odkrývá záclonu a my vidíme, jak přes všechny lidské zájmy, 
síly a touhy zde působí vliv milosrdného Boha, jak tiše ve svůj čas přinášejí užitek 
rady vyplývající ze zjevení jeho vůle...

Porozumíme-li těmto věcem..., rozpoznáme-li působení principů v projevu mo
ci toho, který 'sesazuje krále i ustanovuje krále' (Dan 2,21), porozumíme smyslu 
dějin." (Ed 173.175)

Základní verš
„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám 
o Hospodinu: 'Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.'“ Žalm 
91,1.2



Neděle 4. říjen

VLÁDCE NADE VŠÍM
1. Proč celé stvoření volá, že Bůh je hoden být vládcem nade vším? Zj 5,12.13
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Bible jasně říká, že Bůh je jediný nejvyšší vládce tohoto světa a celého vesmíru. Je 
to on, kdo vládne v nebi. A on je také pánem nad zemí.
2. Jaké postavení a vlastnosti přisuzuje Bohu David? 1 Par 29,10.11

Tato slova jsou součástí Davidovy modlitby, kterou pronesl tehdy, když svému sy
nu Šalomounovi představil plány na stavbu jeruzalémského chrámu. David mu 
ukázal, co už pro stavbu připravil a co na tento účel věnoval. A vyzýval také Izraelce, 
aby byli ve svých darech stejně štědří jako on. A lid se tak skutečně zachoval. 
Všichni se radovali z výtěžku této sbírky (v. 9). Tato modlitba je jednou z nejkrás
nějších modliteb ve Starém zákoně. Je ukázkou toho, jak se zbožní lidé cítí, když se 
nacházejí v Boží přítomnosti. David stěží hledá vhodná slova, kterými by vystihl své 
poznání Boha. Ve srovnání s Božím postavením „naše dny na zemi jsou jako stín“, 
říká David (v. 15).

My sami od sebe nemáme nic. Ale v Bohu máme všechno! Když se mu poddá
me, dá nám poslušné srdce, které ochotně žije podle jeho přikázání a zákonů (v. 19). 
Pokud jsme mu věrní, stává se náš nejvyšší vládce naším nejvyšším dobrodincem. 
„Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, dává je.“ (Dan 4,14) Z to
hoto Danielova výroku vyplývá, že i když větší část světa stojí ve vzpouře proti 
Bohu, přichází doba, kdy síly zla budou poraženy a Bůh se stane jediným vládcem 
(Zj 11,15). Tuto dobu Pán Ježíš znázornil podobenstvím o ovcích a kozlech (Mat 
25,31-34).

3. Když je Bůh svrchovaným vládcem tohoto světa, proč dovoluje, aby se dělo 
tolik zla a nespravedlnosti? Jak se ty ve svém životě vyrovnáváš se zlem 
a nespravedlností? Připrav si odpověď na tyto otázky pro svou třídu sobotní 
školy.



Pondělí 5. říjen

STVOŘITEL VŠEHO
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Pavel nic nevyjímá z Božího stvoření. Zahrnuje do něj nebe i zemi, věci viditelné 
i neviditelné. Pod pojmem „nebeské trůny a panstva“ si můžeme představit nejrůz
nější nadpřirozené bytosti. Potom zdůrazňuje^ že všechno je stvořeno skrze Krista 
a pro Krista. To znamená, že Kristus je původce i cíl stvoření (Jan 1,3). Kristus je 
ten, kdo všechny věci spojuje. Nenajdeme snad silnější výrok, který by tak jasně 
hovořil o stvoření a jeho naprosté závislosti na Kristu. Touto naukou můžeme pro
věřovat všechny teorie o původu světa, všechny filosofie o vzniku života.

2. Co vypovídá příroda o svém Stvořiteli? Která část stvoření je pro tebe nej
přesvědčivějším svědectvím o Bohu? Proč? Žalm 19,2-7

Jedině bytost nekonečné moudrosti, moci a lásky mohla stvořit svět. Při pohledu 
na západ slunce, sněhovou vločku nebo růži můžeme poznávat Boží smysl pro krá
su. Hory čnící do výše, propasti nořící se do hlubin země, moře obklopující zemi 
a hvězdy na svých vesmírných drahách vypovídají o Boží nekonečné moci.

My sami jsme nejpřesvědčivějším svědectvím o Stvořiteli. Naše moudrost a lás
ka je odrazem moudrosti a lásky Boží. Náš tělesný vzhled také něco nasvědčuje 
o Bohu. Náš smysl pro spravedlnost, milosrdenství, pravdu a krásu je odleskem 
nesrovnatelného a svátého charakteru Božího.

Avšak v nás je vidět také špatný obraz nepřítele, který se snaží zničit Boží ob
raz. Největším dílem Stvořitele je naše obnova k jeho obrazu (1 Jan 3,2).

„Člověk měl být k obrazu Božímu, a to jak v zevnějšku, tak v povaze... Jeho po
vaha byla v souladu s vůlí Boží... Byl svátý a šťastný, že byl k obrazu Božímu, a byl 
plně poslušen vůle Boží.“ (PP 22)
3. Lidé vyjadřují svoji vděčnost Stvořiteli hudbou, obrazem, modlitbou, básní, 

službou apod. Jak můžeš svoji vděčnost Bohu vyjádřit ty? Rozhodni se, že 
každý den nějakým způsobem vyjádříš svoji vděčnost Bohu.

1. Co znamená, že všechno bylo stvořeno v něm, skrze něho a pro něho? Kot
1,16.17



Úterý 6. říjen

NEKONEČNÝ BÚH

14

My, smrtelní lidé, nemůžeme pochopit nekonečnost. Můžeme však začít tušit její 
velikost, když si představíme všechnu moudrost světa minulosti i přítomnosti 
a uvědomíme si, že to vše Bůh zná. My se dnes s uznáním skláníme před učenci 
na poli vědy. Ale Bůh je svrchovanou autoritou. Když si uvědomíme, jak úzké je po
le poznání, na které se vědec specializuje, začneme obdivovat Boha, který jako 
Stvořitel všeho všechno zná a ví. Boží poznání je nekonečné. A nám nezbývá, než 
se před ním sklonit v naprosté úctě a pokoře.
2. Jaký vztah má tento nekonečný Bůh k člověku? Jer 31,3

1. V jakém smyslu můžeme chápat, že Bůh je nekonečný? Žalm 147,5; Řím
11,33.34 - .

Jeden kazatel řekl: „Když Marie a Marta poslaly pro Ježíše (Jan 11,1-44), nevzká- 
zaly: 'Pane, Lazar, který tě miluje, je nemocen', ale: 'Pane, ten, kterého máš rád, je 
nemocen' (v. 3). Útěcha nevychází z naší nedokonalé lásky, ale z dokonalé lásky 
Boží.“

Ať je náš problém sebesložitější, Bůh je schopen jej vyřešit. I když se ti to mů
že zdát těžko pochopitelné, Bůh může vstoupit do hlubin tvé mysli a pomoci ti vy
užít každou myšlenku nebo pocit. Pro něj není nic obtížné. Můžeme se mu svěřit 
s naprostou důvěrou, že udělá všechno pro naše dobro.

„Když přijdeš k Bohu takový, jaký jsi, s pocitem bezmocnosti a závislosti a s po
korou a důvěrou na modlitbě předložíš své potřeby tomu, kdo má nekonečné vědě
ní, kdo vidí všechno na světě, kdo všechno stvořil a kdo všemu vládne svojí vůlí 
a slovem, slyší a vyslyší tvé volání a prozáří tvé srdce i celé tvé okolí; vždyť právě 
upřímnou modlitbou dochází ke spojení tvé duše s myslí Nekonečného.“ (3T 323)

3. Proč je pro tebe Boží nekonečnost tak důležitá?



Středa 7. říjen

MOCNÝ BÚH
1. Jaký důkaz Boží moci uvádí Pavel v Eí 1,19-21?
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„Náš nebeský Otec má tisíce cest, jak se o nás postarat, o nichž nic nevíme. TI, kdo 
přijmou službu Bohu za nejvyšší zásadu, uvidí, že zmatky zmizí a že se před nimi 
objeví přímá cesta.“ (CZ 324)

3. Jakou zvláštní sílu máme k dispozici jako křesťané? Skut 1,8 Máme-li k dis
pozici nekonečnou sílu, proč ji tak váhavě využíváme?

Povšimněte si. že Bůh projevuje svoji moc „směrem k nám“, tedy v našem zájmu. 
Kdyby nás nechal, abychom si vystačili s vlastními názory, pak by nám jeho moc 
nepřinesla žádný užitek.

Přemýšlej, jak jednala s Pánem Ježíšem většina lidí. Náboženští vůdcové Krista 
odmítli (Jan 1,11). Ale Bůh učinil Krista nástrojem naší spásy a svou mocí ho vzkří
sil z mrtvých.

Boží moc je nekonečně větší než jakákoli moc na světě. Je zdrojem vší síly na 
nebi i na zemi. Jak energie slunce, tak i energie nejmenšího atomu má původ v něm. 
Síla v myslích a tělech lidí pochází od něj a je jím udržována.

Ve stvořených věcech můžeme vidět další důkazy Boží moci (Řím 1,19.20). Když 
přemýšlíme o nekonečné Boží moci, stojíme před ním s bázní a úctou. „Jeho duch 
dal nebesům velkolepost... Hle, to je jen část jeho cest; zaslechli jsme o něm pouhý 
šelest, kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?“ (Job 26,13.14)

2. Kdo nabývá od Hospodina novou sílu? Iz 40,29-31



Čtvrtek 8. říjen

SOUDCE VŠÍ ZEMĚ
1. Jakou otázku klade Abraham Bohu o jeho soudech? 1 Moj 18,25
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Abraham se obával o bezpečnost svého synovce Lota, který tehdy žil v Sodomě. 
Zahubí Bůh spravedlivého muže a jeho rodinu spolu s bezbožníky? To se zdálo ne
myslitelné. Co bylo pro Abrahama důkazem, že se to nestane? V1 Moj 18. kapito
le čteme o tom, jak se Abraham přimlouval u svého nebeského hosta, kterým byl 
sám Kristus, a „usmlouval“ s ním, že Bůh nezničí celé město, najde-li v něm deset 
spravedlivých lidí

Srdce člověka volá po spravedlnosti pro všechny, pro spravedlivé i bezbožné. 
Tak jako je na místě, aby bezbožní byli potrestáni, tak je také správné, aby ospra
vedlnění byli osvobozeni od trestu.

Bible učí nejen, že Bůh je stvořitel a svrchovaný vládce, ale také že je nejvyšší 
soudce, který uplatní svoji spásnou milost ve prospěch spravedlivých a vysloví ko
nečné odsouzení nad bezbožnými a vzpurnými.

2. Kdo bude soudit svět? Skut 17,29-31 Na základě čeho budou lidé souzeni? 
Mat 25,31-46

„Ti, jež Kristus při soudu pochválí, budou možná znát málo o teologii, zato však ži
li podle Kristových zásad. Byli pod vlivem božského Ducha a byli požehnáním pro 
ty, kdo žili kolem nich. I mezi pohany jsou lidé, kteří projevují laskavého ducha; ješ
tě než uslyšeli slova života, přátelili se s misionáři a sloužili jim i s nasazením vlast
ního života. Mezi pohany jsou takoví, kteří uctívají Boha a neznají ho, protože jim 
nikdo nepřinesl světlo; takoví nezahynou. Ačkoli neznají psaný zákon Boží, slyší 
hlas Boží, který k nim promlouvá v přírodě, a konají to, co zákon požaduje. Jejich 
skutky jsou důkazem, že se Duch svátý dotkl jejich srdcí a že jsou uznáváni za dít
ky Boží.“ (TV 448-449)

3. Proč je Kristus jako soudce nejpovolanější? Proč nemusíme mít strach z je
ho soudu?



Pátek 9. říjen

Doporučené studium'

Shrnutí
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Bůh není závislý na žádné jiné bytosti, nikoho nemusí žádat o svolení nebo vedení, aby 
pečoval o to, co stvořil, nebo aby porazil panství hříchu. Přesto se však Bůh rozhodl, 
že použije lidi, jako jsou králové, prezidenti, předsedové vlád, vládci a jiné osobnosti, 
jako své nástroje, pomocí kterých může uskutečnit své záměry na této zemi. Písmo 
učí, že jak jednotlivci, tak národy jsou ve výhodě, pokud uplatňují principy Božího krá
lovství. Tyto principy jsou přirozeným projevem Boží podstaty - lásky. Tato láska při
náší požehnání všem, kdo dovolí, aby se stala součástí jejich života.

Jaká situace nakonec na tomto světě nastane? Jer 31,34 Přečti si také Iz 54,13 
a Jer 33,8 Kapitola „Letnice“ z knihy Skutky apoštolů (str. 25-32) ukazuje, jak mů
žeme této situace dosáhnout.

Pán Bůh jasně říká, že jeho úsilí o obnovu této země nakonec zvítězí. Místo toho
to zlého světa Bůh nastolí království spravedlnosti. Kristova oběť za hříšníky dojde 
svého uplatnění. Bůh tento svět navrátí k původnímu záměru, ke kterému jej stvořil. 
Lidé stvoření na počátku k Božímu obrazu budou k tomuto obrazu proměněni.

„Velký boj skončil. Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je čistý. V celém 
nezměrném stvoření panuje soulad a štěstí. Z toho, jenž stvořil všechno, plyne ži
vot a světlo a štěstí ve všech oblastech prostoru, jenž nezná hranic. Od nejmenší- 
ho atomu až po největší světy prohlašují všechny věci, živé i neživé, v nezkalené 
kráse a dokonalé radosti, že Bůh je láska.“ (VLB 481)

Diskusní otázky
1. Napiš pět kroků, které učedníci o letnicích a jejich posluchači udělali pro při

jetí Boha a jeho spásy. Skut 2,1-41
2. Jaké důkazy máme v dnešní době o účinném působení Božího Ducha?
3. Na základě čeho si můžeme být jisti, že Bůh s námi bude jednat spravedli

vě? Žalm 97,2; 96,13; 103,6
4. Co je konečným cílem našeho největšího dobrodince?
5. Co do našeho života přinese víra v Boží moc? Uveď biblické argumenty pro 

své myšlenky.



3. úkol Týden od 11. do 17. října

Otec, Syn a Duch svátý
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Boží podstata je tajemství, které nejsme schopni plně pochopit. V tomto úkolu se 
budeme snažit prostudovat, co nám Bůh zjevil o sobě. K tomuto tématu přistupuj
me s úctou a s vědomím, že o tom, co nám Bůh nezjevil, nemáme právo spekulo
vat. Ale nad tím, co nám Bůh zjevil, uvažovat máme.

V prohlášení z dob Mojžíšových čteme, že Bůh je jeden: „Slyš, Izraeli, Hospodin 
je náš Bůh, Hospodin jediný.“ (5 Moj 6,4) Pán Ježíš citoval toto vyznání a řekl, že 
to je první přikázání ze všech (Mar 12,29). Křesťanská víra je tedy monoteistická. 
A přesto Pán Ježíš řekl svým učedníkům, že mají křtít „ve jméno Otce i Syna 
i Ducha svátého“ (Mat 28,19). Tím naznačuje, že se jedná o tři božské osoby. Ježíš 
učil své učedníky oslovovat Boha „Otče náš“ (Mat 6.9). On sám jej označoval za 
svého Otce (Jan 11,41). Při křtu na něj sestoupil Duch svátý v podobě holubice 
(Mat 3,16). V té chvíli z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem 
si vyvolil.“ (v. 17) Tyto a některé další texty nás vedou k víře, že náš jediný Bůh je 
tvořen třemi osobami. Je to pro nás nepochopitelné tajemství, ale vírou tuto prav
du přijímáme, protože ji zjevuje Písmo.

Základní myšlenka
Jedním z tajemství Boží existence a podstaty je, že Bůh je tvořen třemi bož
skými bytostmi, které jsou jednotné v záměrech i činech, a přesto jsou samo
statnými osobnostmi.

Texty ke studiu
5 Moj 6,4; Mat 28,19; 6,9; Jan 1,14.18; 2 Kor 13,14; 1 Tim 3,16

Základní verš
„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak ne
vyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! 'Kdo poznal mysl 
Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?' 'Kdo mu něco dal, aby mu to on mu
sei vrátit?' Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na 
věky. Amen.“ Rím 11,33-36



Neděle 11. říjen

PRAVÝ BŮH
1. Proč Mojžíš zdůrazňoval Boží jedinečnost? 5 Moj 6,4.14.15
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Také příroda k nám promlouvá (Žalm 19,2). Vypovídá nám o tom, že existuje 
Bůh, který ji přivedl k životu, protože sama se stvořit nemohla. Svědčí také o Boží 
velikosti, protože jedině pravý Bůh mohl stvořit nekonečný vesmír s jeho nesčísl
nými galaxiemi a hvězdami. Jedině pravý Bůh mohl naprojektovat celou přírodu 
s nekonečným množstvím detailů a mikroskopických struktur Není nic lepšího, než 
abychom za přírodou viděli pravého Boha a uctívali ho jako toho, kdo učinil hvěz
dy, svět a vše, co je na něm.
3. Hřích natolik narušil přírodu, že nám dokonce může škodit (tornáda, ze

mětřesení, sucha, povodně apod.). Přesto v přírodě stále zůstává mnoho vě
cí, které svědčí o Bohu. Jaká oblast z přírody je v tomto směru pro tebe 
zvlášť výmluvná? Proč?

V průběhu dějin lidé uctívali mnoho bohů. Pravý Bůh je však jen jeden.
V ostrém protikladu k okolním národům, které byly polyteistické, Židé věřili 

v jednoho pravého Boha. Tento výrok byl pro židovský národ vyznáním víry po ce
lá staletí. Apoštol Pavel tutéž pravdu uvádí jako princip křesťanství (1 Kor 8,4-6; 
Ef 4,4-6).

2. Jak Iz 43 charakterizuje pravého Boha? Doplň následující verše.

Verš 1: „Nyní toto praví Hospodin, tvůj, Jákobe,tvůj, Izraeli:  
'Neboj se, já jsem tě, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.'“

Verš 11: „'Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný není.'“
Verš 15: „'Já Hospodin jsem váš,Izraele, váš.'“  



Pondělí 12. říjen

TŘI OSOBY

3. Jak nám učení o Trojici pomáhá chápat, že Bůh je láska?
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Přečti si Mat 28,19. U této křestní formule stojí za povšimnutí, že slovo „jméno“ je 
v jednotném čísle, i když následuje výčet tří osob - Otce, Syna a Ducha svátého.

Slovo „osoby", použité v názvu dnešního odstavce, musíme chápat v teologic
kém smyslu. Pokud bychom Boží osobnost chápali stejně jako osobnost člověka, 
pak bychom museli říci, že tři božské osoby znamenají tři jednotlivce. Jenže pak by
chom měli tři Bohy, tedy triteismus. Křesťané však už v minulosti použili pro Boha 
slovo „osoba“ ve zvláštním významu: pro rozlišení jednotlivých Božích osob při 
současném zachování víry v jednoho Boha. Není snadné tuto myšlenku pochopit 
nebo vysvětlit. Je to součást Božího tajemství.

1. Co naznačuje Starý zákon o Trojici? 1 Moj 1,1-3

V tomto textu je pro Boha použito hebrejské slovo v množném čísle Elohim. Přesto 
sloveso bara /stvořil) je v jednotném čísle. Podle Jan 1,1 bylo vše stvořeno skrze 
Slovo. A „duch Boží vznášel se nad vodami" (1 Moj 1,2). Vidíme tedy, že na stvo
ření se podílelo více osob. Povšimni si také množného čísla ve výroku: „Učiňme 
člověka, aby byl naším obrazem.“ (1 Moj 1,26) Někteří vykladači mají za to, že 
množným číslem Bůh, podobně jako někteří králové, zdůrazňuje svůj majestát. Bylo 
by však podivné, kdyby Bůh mluvil sám k sobě, nebo že by se na stvoření člověka 
podílely stvořené bytosti.

2. Jak následující verše ze Starého zákona souvisejí s učením o Trojici? 1 Moj 
16,7-13; 18,22; tz 9,5



Úterý 13. říjen

BÚH OTEC
1. Jak Pán Ježíš učil učedníky oslovovat Boha? Mat 6,9

2. Jaký popis Boha byl dán Danielovi ve vidění? Dan 7,9.10
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Takový obraz Otce musí v člověku vyvolat pocit bázně. Náš Otec nás miluje neko
nečnou láskou. Musíme však stále dbát na to, abychom nebyli neuctiví nebo příliš 
familiární.

3. Co vyjadřují výrazy „odlesk Boží slávy“ a „výraz Boží podstaty“? Žid 1,2.3

Jakmile zapomeneme, že Pán Ježíš přišel na tuto zemi, aby nám zjevil Otce, přesta
neme Otce správně chápat. Musíme pamatovat na to, že když vidíme Ježíše s jeho 
obětí a láskou, vidíme současně v činnosti Otce. Nikdy nesmíme od sebe oddělovat 
dílo jednoho od díla druhého. Není správné představovat si Boha jako toho, kdo kla
de požadavky, a Ježíše, který nás u Otce hájí. Oba kladou požadavky. A oba nás hájí.

„Kristus přišel, aby Boha zjevil světu jako Boha lásky, plného milosti, něžnosti 
a soucitu. Hustou temnotu, kterou se satan snažil zahalit Boží trůn, Vykupitel svě
ta rozptýlil; tak se Otec mohl na světě opět projevit jako světlo života.

Když se Filip obrátil na Pána Ježíše s prosbou: 'Pane, ukaž nám Otce, a víc ne
potřebujeme!', Spasitel mu odpověděl: 'Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě ne
znáš? Kdo vidí mne, vidi Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?' Kristus zde 
prohlašuje, že byl na tento svět poslán proto, aby představil Otce. Se svým ušlech
tilým charakterem, se svým milosrdenstvím a jemným soucitem, se svojí láskou 
a dobrotou stojí před námi jako vtělení božské dokonalosti, obraz neviditelného 
Boha." (5T 738.739)

Svět se staví vůči Bohu nepřátelsky, protože jej nechápe správně. Je na nás, 
abychom změnili pohled lidí na Boha. My jsme Božími vyslanci, kteří mají odrážet 
jeho laskavý charakter (2 Kor 5,17-21).

4. Jak můžeme světu sdělit, že Bůh je láska? Jak bys mohl pomoci někomu, 
kdo nemá správný vztah ke svému otci, pochopit Boha jako nebeského Otce?



Středa 14. říjen

BÚH SYN
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„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, ja
kou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

„Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám 
o něm řekl.“ (Jan 1,14.18)

Jan nás ujišťuje, že v Ježíši, Synu živého Boha, poznáváme plné božství. On byl 
vtělený Bůh. Byl jedno s Otcem a existoval s ním od věčnosti (v. 1-4).
1. Kdo jediný může udílet Ducha svátého? Co tato skutečnost vypovídá o Ježíši 

z Nazareta? Jan 15,26

Duch svátý je vysílán Ježíšem, aby o něm vydal svědectví. V jiném oddílu Pán Ježíš 
říká, že Otec pošle Utěšitele (Jan 14,26). Ze všech těchto textů vyplývá, že mezi 
Otcem, Synem a Duchem svátým je dokonalá spolupráce.

2. Kdo jediný je zdrojem života a má být uctíván? Jan 5,19-26

Je zajímavé, že Otec a Syn nejen spolupracují, ale zastávají i stejné funkce. Otec kří
sí z mrtvých. Totéž činí i Syn. A probouzí k životu ty, které chce. Stejně to platí 
i o soudu. Zdá se, že Otec dal autoritu soudce Synovi, takže oba si zaslouží stejnou 
úctu. Věčný život závisí na slyšení Ježíšova slova a na víře Otci. Oba, jak Otec, tak 
Syn, mají život sami v sobě.

Po vzkříšení Tomáš o Pánu Ježíši řekl: „Můj Pán a můj Bůh.“ (Jan 20,28) Poté 
co si sáhl na Kristovy rány, už neměl pochybnosti o jeho božství. Ježíš Tomášovi 
řekl, že mu dal možnost přímo se ho dotknout, aby mu pomohl v jeho víře. Pak 
označil za blahoslavené ty lidi, kteří nemají přednost vidět Krista na vlastní oči, 
a přesto v něj uvěří.

3. Jak nám Ježíšův vztah s Otcem pomáhá vidět, že Otec je skutečně živý Bůh? 
Jakou změnu to způsobí v našem vztahu k Bohu?



Čtvrtek 15. říjen

BÚH DUCH SVATÝ

23

„Před několika staletími pověřil japonský císař jednoho malíře, aby namaloval ptáka. 
Plynuly měsíce, roky a malíř nepřicházel. Nakonec císař navštívil umělcův ateliér 
a žádal jej o vysvětlení. Malíř před císařovýma očima napnul do rámu čisté plátno 
a za patnáct minut namaloval mistrovské dílo. Císař se ho zeptal, proč s tím tak 
dlouho otálel. Místo odpovědi přinesl malíř plnou náruč nákresů ptačích per, šlach, 
křídel, drápů, očí a zobáků a kladl jeden po druhém před císaře.

Duch svátý působí v životě věřícího člověka tak, aby jej formoval k obrazu Boží
ho Syna (Řím 8,29). To není dílem okamžiku. Znovuzrození je jen začátkem dlouhé
ho procesu, 'dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu' (Gal 4,19). Až nastane 
den, kdy pro nás Král králů přijde, ukáže se na nás v okamžiku proměny dokončené 
dílo.“ (Donald Grey Barnhouse)

4. Který druh ovoce Ducha bys potřeboval nejnaléhavěji? Pros o něj Ducha svá
tého.

Povšimni si, že v obou těchto textech je zmínka o všech třech Božích osobách.
2. Jaké důkazy máme pro tvrzení, že Duch svátý je osoba, nejen nějaký vliv? 

Přiřaď verše ve sloupci A ke správným větám ve sloupci B.

Přečti si 2 Kor 13,13. Toto trojnásobné požehnání ukazuje, že v apoštolské době 
křesťané velice dobře chápali učení o Trojici. V dalších staletích pak učenci pro
mýšleli filosofické a různé jiné aspekty tohoto učení.
1. Jakou úlohu zastával Duch svátý při narození a křtu Pána Ježíše? Luk 1,35;

3,21.22

Sloupec A Sloupec B
a) 1 Tim 4,1 Duch svátý se za nás přimlouvá.
b) Řím 8,26 Ducha svátého lze zarmoutit.
c) Skut 20.28 Duch svátý mluví.
d) Ef 4,30 Duch svátý rozhoduje.

3. Jakou důležitou roli má Duch svátý v našem životě? Gal 5,16-26



Pátek 16. říjen

Doporučené studium
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Diskusní otázky
1. Jak bys po prostudování úkolu na tento týden vysvětlil podstatu Boha svému 

nevěřícímu příteli? Do svého vysvětlení zahrň texty ze Starého i Nového zá
kona.

2. Proč „tajemství zbožnosti“ není dobrým argumentem pro ty, kdo nevěří? 
Jakým textem můžeš podepřít svoji odpověd?

Shrnutí
Podřídil jsem svůj život vedení Ducha svátého? Dovoluji, aby se božské osoby, kte
ré spolupracují na mém spasení, staly vládci nad mým životem?

Přečti si 1 Tim 3,16. Co tento text zdůrazňuje o Bohu? Pokud máš možnost, přečti 
si také z díla E. Whileové: 5T 746-749; 7T 29, 8T 326.327.

„Velké je tajemství zbožnosti. Některým tajemstvím týkajícím se života Kristova 
musíme věřit, i když je nedokážeme vysvětlit. Omezená lidská mysl není schopná 
pochopit tajemství zbožnosti...

Dílo vykoupení je nazváno tajemstvím - a ono skutečně je tajemstvím, kterým 
je věčná spravedlnost dána všem, kteří věří. Člověk se důsledkem hříchu stal Božím 
nepřítelem. Kristus za nekonečnou cenu, bolestným procesem, který byl tajem
stvím andělům i lidem, na sebe vzal lidství. Skryl své božství, odložil svou slávu, 
narodil se jako dětátko v Betlémě. V lidském těle naplnil Boží zákon, aby mohl na 
svém těle odsoudit hřích. Nebeským bytostem dokázal, že zákon byl dán pro život 
a že všichni, kdo jej zachovávají, prožívají radost, pokoj a věčné dobro. Tatáž oběť, 
která přináší život těm, kdo věří, je pro neposlušné svědectvím o odsouzení k smr
ti, ne o životě.“ (7BC 915)



4. úkol Týden od 18. do 24. října

Immanuel - Búh s námi
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Lidstvo potřebovalo Boha. A Bůh si velice přál, aby se jeho ztracené děti vrátily zpět. 
To je důvod, proč přišel na naši zemi. Bez jeho příchodu bychom byli beznadějně 
ztraceni. Díky tomu, že přišel, je každý, kdo jej přijme, zachráněn pro věčnost.

Bůh přišel na zemi úplně jiným způsobem, než lidé očekávali. Dokonce ani Boží 
vyvolený lid neočekával, že Spasitel přijde v chudobě a ponížení. Toužili víc po ve
likosti než po dobrotě, po majestátu než po tichosti, po moci než po pokoře, po 
vznešenosti než po obětavosti.

Immanuel byl Bůh v pravém a plném smyslu. Byl Bůh v srdci i v každodenním 
životě. Byl ztělesněním Boží lásky a zjevením jeho dobroty. To byl Ježíš, syn Marie, 
syn Boží, Immanuel.

„Před lidmi a anděly byl satan odhalen jako nepřítel a škůdce Člověka, zatímco 
Kristus se projevil jako přítel a vysvoboditel člověka. Duch Kristův rozvine v člově
ku vše, co zušlechtí jeho povahu a pozvedne jeho přirozenost. Vzdělá člověka k slá
vě Boží po stránce tělesné, duševní a duchovní...

A duše, které se zvrhly v nástroje satanovy, jsou mocí Kristovou stále promě
ňovány v posly spravedlnosti a Syn Boží je posílá, aby hlásaly vše, 'co ti Pán učinil 
a jak se nad tebou smiloval' (Mar 5,19).“ (TV 238)

Texty ke studiu
Jan 1,1-3.10.11; 3,16.17; Fil 2,9-11; 1 Tím 3,16; Žid 2,14.15; Zj 5,9
Základní verš
„*Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel*, to jest přelože
no 'Bůh s námi'." Mat 1,23
Hlavní myšlenka
Božská Trojice se rozhodla, že se jeden její člen stane lidskou bytostí. Učinili 
to proto, a) aby přinesli za nás zástupnou oběť a nám jistotu spasení, b) aby 
nám jasně ukázali, jaké jsou Boží plány, c) aby nám umožnili návrat ke stavu, 
jaký měl člověk před pádem do hříchu, a d) aby vyřešili spor o Boží spravedl
nost.



Neděle 18. říjen

BOŽÍ SLOVO

c) 
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Vzhledem k tomu, že Bůh a Ježíš jednají naprosto jednotně, někteří lidé mají za to, 
že se jedná o jednu a tutéž osobu. To však není správný pohled. Ježíš byl dokona
lým výrazem Boha. Ale byl samostatnou osobou oddělenou od Otce.

3. Proč chtěl Filip, stejně jako mnozí jiní lidé, vidět Otce?

1. Které tri skutečnosti se dovídáme z prvního verše Janova evangelia?

a) 

b) 

Janova slova jsou prostá, ale hluboká. Je třeba, abychom tyto verše studovali ve
lice podrobně; jedině tak pochopíme plněji jejich smysl. Chápeme, co chce vyjád
řit výraz „Slovo“?

Ježíš je Boží slovo. Slovo je výrazem Boha. Bůh se projevil skrze Ježíše jak an
dělům, tak lidem. V Ježíši nacházíme výraz nejniternějších, nejdůležitějších, nejtr
valejších myšlenek Božích. Ježíš je tak úzce spojen s Otcem, že může být nazván 
jeho slovem.

Když chtěl Filip vidět Otce, Ježíš mu odpověděl: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (Jan 
14,9) Když se sblížíme s Ježíšem, sblížíme se s Otcem. Když se chceme setkat 
s Boží láskou, dobrotou a vůlí, není lepšího způsobu, než se setkat s Kristem. On 
je Božím slovem, dokonalým projevem svého Otce.

Pána Ježíše ve skutečnosti nepoznáme, dokud neuznáme jeho božství, jeho po
díl na stvoření, jeho vztah k Otci a dílo, které vykonal pro člověka.

2. Které skutečnosti svědčí o tom, že Otec a Syn jsou dvě samostatné osoby?
Mat 3,17; Jan 20,17



Pondělí 19. říjen

STVOŘITEL SVĚTA
1. Kterou další důležitou pravdu uvádí Jan v úvodu svého evangelia? Jan 1,3
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Kristovo stvoření světa bylo nesmírně důležitou událostí pro každou lidskou bytost, 
pro všechny stvořené bytosti.

„Byl to Kristus, který rozestřel nebesa a položil základy země. Byla to ruka 
Ježíšova, která umístila světy ve vesmíru a vytvořila polní kvítí... Byl to Kristus, kte
rý naplnil zemi krásou a ovzduší zpěvem. A na všech věcech na zemi a ve vzduchu 
i na obloze napsal poselství o Otcově lásce.“ (TV 9)

„Když Bůh řekl svému Synovi: ‘Učiňme člověka, aby byl naším obrazem', satan 
žárlil na Ježíše. Chtěl, aby se Bůh radil s ním ohledně stvoření člověka. A protože 
to Bůh neudělal, byl naplněn závistí, žárlivostí a nenávistí...

Do té doby celé nebe žilo v pořádku, harmonii a dokonalé poddanosti Boží vlá
dě.“ (EW 145) Nyní však byl nebeský soulad narušen. Satan byl svržen, aby se za
bránilo šíření jeho vzpoury ve vesmíru. Lidi, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu, 
sváděl k neposlušnosti. Tak ztratili svoji nevinnost a štěstí a byli odsouzeni k smr
ti. Bůh je však přesto miloval. Proto vytvořil plán na jejich záchranu od hříchu a na 
obnovu jejich poslušnosti a svatosti. Ježíš přišel na tuto zemi, aby je spasil.

2. Jak lidé přijali Pána Ježíše, když přišel na tuto zemi? Jan 1,11 Proč se to 
často stává dodnes? Jan 7,7

Je to těžko pochopitelné, takřka k nevíře. Stalo se něco, co se stát nemělo. A pře
ce se to stalo.
3. Proč Pán Ježíš přišel, když věděl, že jej lidé nepřijmou? Co nám to vypoví

dá o jeho vztahu k nám?



Úterý 20. říjen

OTEC A SYN

v. 17 

v. 30 

v. 36 

I-28

1. Co vedlo Božího Syna k tomu, aby přišel na tento svět v lidské podobě? Co 
bylo účelem jeho příchodu? Jan 3,16.17

Ve vztahu mezi Otcem a Synem vždy panuje ta nejužší možná jednota ve všem. 
Platí to o jejich myšlení i záměrech, plánech i snahách.

„Ježíš zjevuje Boha. Ve všem, co říká nebo dělá, mluví skrze něj Bůh. Pokud je
ho posluchači nejsou na takové duchovní úrovni, aby viděli toto zjevení v každém 
jeho činu, pokud nejsou schopni slyšet Boží hlas v jeho poselství, mohli by být 
schopni porozumět alespoň ‘znamením’ viditelným v jeho mocných skutcích. Ty 
vypovídají, že 'Otec je ve mně a já v Otci’ (v. 38).“ (The lnterpreter's Bible 634.635)

3. Jaký skrytý smysl má pro tebe jednota Otce a Syna, jsi-li v Kristu? Jak by to 
mělo ovlivnit tvůj každodenní život a tvé svědectví?

Boží lásku, jak ji popisuje Jan 3,16, můžeme znázornit takto: šířka: „neboť Bůh tak 
miloval svět“, délka: „že dal svého jediného Syna“, hloubka: „aby žádný, kdo v ně
ho věří, nezahynul“, výška: „ale měl život věčný“.

V plánu pro naši záchranu se Otec a Syn shodli v naprosté jednotě. Bůh poslal 
Syna. A Syn ochotně šel. Výsledkem této jednoty účelu i snahy byla smrt Pána 
Ježíše a nabídka věčného spasení pro každého člověka.
2. Jak jednotu mezi Otcem a Synem popisuje Jan v 10. kapitole svého evan

gelia?

v. 15



Středa 21. říjen

BÚH V LIDSKÉM TĚLE
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3. Před chvílí jsme řekli, že Boží příchod na tuto zemi je „jádrem křesťanství“. 
Je toto poselství základem tvé víry?

1. Jakou změnu musel Ježíš podstoupit, když přišel na tuto zemi? Jaké výsled
ky tato změna přinesla? Žid 2,14.15; 2 Kor 5,21

To, že Bůh žil na této zemi v lidské podobě, je veliké tajemství (1 Tlm 3,16). Bůh, 
který stvořil svět, vytvořil i hlínu, ze které člověka zformoval. A přesto přišel na tu
to zemi a stal se člověkem. Toto tajemství je přímo jádrem křesťanství. Je také na
plněním proroctví (Mat 1,21-23; Iz 7,14).

Lidské uši nemohou slyšet radostnější a důležitější poselství. Bůh přišel z nebe 
na zemi, aby žil jako člověk. Boží Syn se stal Synem člověka, aby se pozemské dě
ti mohly stát dětmi Božími (Jan 1,12). Bůh se stal člověkem, aby hříšné lidstvo 
mohlo být Bohem přijato a obnoveno k jeho obrazu.

Pán Ježíš přišel na tuto zemi v době, kdy lidstvo kleslo na nejnižší úroveň neřesti 
a nepravosti. Vzal na sebe lidské tělo, které bylo oslabeno tisíciletým působením hří
chu. Avšak ani jednou jej zlo nepřemohlo. Přišel, aby za nás zemřel a současně aby 
nám ukázal, jak máme žít s pomocí jeho božské síly. Chtěl, abychom věděli, že tak 
jako on vítězně bojoval proti silám zla, tak můžeme vítězit i my.

„Bůh dal svého jednorozeného Syna, aby přišel na tuto zemi a přijal na sebe lid
skou přirozenost nejen na několik krátkých let svého pozemského života. Kristus si 
ponechal tuto přirozenost i po návratu do nebeských dvorů, aby byl věčnou připo
mínkou Boží věrnosti. 0, jak hluboká jsou bohatství Boží moudrosti a lásky! ‘Hleďte, 
jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími...’ (1 Jan 3,1)“ 
(1SM 258)

2. Proč bylo Kristovo lidství věrohodné? Žid 4,15; 5,7-9



Čtvrtek 22. říjen

VYKUPITEL SVĚTA
1. Kterých sedmi poct je náš Vykupitel hoden a proč? Zj 5,12
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Zjevení 5,12 je písní chvály a vítězství, kterou zpívají vykoupení před trůnem při 
Kristově konečné korunovaci. Svatí tam jsou přítomni díky tomu, že je Kristus vy
koupil ze smrti. Byli hříšníky odsouzenými k věčnému zahynutí. Ale nyní se radují 
z věčného života a slávy, protože Ježíš za ně zaplatil výkupné. Cenou za jejich vy
koupení byla jeho krev. Zemřel, aby mohli žít. Všeho se vzdal, aby oni mohli získat 
všechno za své dědictví. Přišel z nebe na zemi, aby se země mohla stát nebem. 
Opustil své postavení, které sdílel se svým Otcem na trůnu, aby vykoupení s ním 
mohli slavně kralovat. Nyní Ježíši, korunovanému Králi vesmíru, vzdávají hold, kte
rý si zaslouží.

2. Z čeho nás Pán Ježíš vykoupil svou obětí? 1 Petr 1,18-21

Kristus je „beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). To on byl „předem 
vyhlédnut před stvořením světa“ (1 Petr 1,20; Zj 13,8). Toto je důležitá myšlenka. 
Bůh nebyl nejdřív stvořitelem a potom vykupitelem. Nestal se vykupitelem až po 
Adamově pádu do hříchu. Vytvořil plán vykoupení ještě dřív, než stvořil člověka. 
Nechceme tím Boží Činnost vymezovat časově, ale je důležité, abychom si uvědo
mili, že Bůh je věčný vykupitel, stejně jako je věčný stvořitel.

Satan se považoval za „knížete tohoto světa“. Pán Ježíš přišel na zemi, aby po
přel toto tvrzení a vysvobodil nás z nepřítelových rukou Když se blížila jeho smrt 
na kříži, řekl; „'Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvr
žen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.' To řekl, aby na
značil, jakou smrtí má zemřít.“ (Jan 12,31-33)

3. Představ si, že stojíš v zástupu vykoupených a zpíváš slova Zjevení 5,12. Co 
vidíš? Jak se cítíš? Rozhodni se nyní, že tam z Boží milosti opravdu budeš!



Pátek 23. říjen

Doporučené studium
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Jaká by měla být reakce člověka, který si uvědomí, co pro něj Kristus vykonal? Fil 
2,9-11 Ve Zj 7,17 si přečti, co Beránek učiní pro svaté, kteří zvítězili. Přečti si také 
v knize Vítězství lásky Boží str. 472-476.

„Všichni, kdo nesou s Ježíšem kříž oběti, se s ním budou podílet na jeho slávě. 
Kristus se radoval ve svém ponížení a utrpení, že jeho učedníci budou oslaveni 
s ním. Jsou ovocem jeho sebeobětování. To, že v nich působí jeho povaha a jeho 
duch, je jeho odměnou a bude to jeho radostí po věčnost. Tuto radost budou sdí
let s ním, až spatří ovoce své práce a oběti v srdcích a životech druhých. Jsou slu
žebníky spolu s Kristem a Otec je poctí tak, jak ctí svého Syna.“ (TV 437)

Diskusní otázky
1. Co můžeme z Kristova života a učení pochopit o Boží povaze?
2. Jaký vliv má Boží slovo na ty, kteří je slyší a chápou? Jaký vliv má příklad 

křesťanského života a služby na ty, kteří jej pozorují? (Vzpomeň si na něko
ho, jehož život v Kristu silně ovlivnil jiného člověka. Připrav si takový příklad 
do své třídy sobotní školy.)

3. Popiš, jak by měli žít lidé, kteří chtějí být připraveni na druhý Kristův pří
chod. Do svého popisu zahrň nejen zásady, ale také jejich jednání a mezi
lidské vztahy. Je některá z těchto tří věcí důležitější než ty ostatní? Proč ano? 
Proč ne?

4. Jak nám skutečnost, že Bůh se stal člověkem, pomáhá a) přijmout jej jako 
naši zástupnou oběť a získat jistotu spasení, b) pochopit Boží záměry, c) do
sáhnout dokonalosti, jakou měl člověk před pádem do hříchu, d) odpovědět 
na otázku Boží spravedlnosti?

Shrnutí
Osoby Boží Trojice v přesný čas začaly uskutečňovat plán vykoupení, který vytvo
řily dřív, než stvořily svět. Tím, že se Boží Syn stal Spasitelem světa, obětovaly část 
sebe (Gal 4,4; 1 Petr 1,18-21).



5. úkol Týden od 25. do 31. října

Svatý Búh
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Texty ke studiu
1 Moj 2,3; 2 Moj 15,11; 3,5; Jan 17,19; Řím 7,12; 2 Tím 1,8.9

Hlavní myšlenka
Vládce vesmíru se svou dokonalostí, mocí a slávou je oddělený od všeho zlé
ho. To je význam slova „svátý“. Vše, do čeho vstoupí, se stává svátým; to pla
tí i o lidském srdci.

Svatý, svaty, svátý. Někteří učenci mají za to, že třikrát opakované slovo „svaty“ 
v Iz 6,3 naznačuje tři božské osoby. Ať je to pravda nebo ne, jedno je jisté: trojná
sobné opakování této Boží vlastnosti znamená důraz. Tento týden se budeme snažit 
pochopit, co znamená Boží svatost. Je vyjádřením vysoké morální dokonalosti. 
Všechny tři osoby božské Trojice označuje Bible za svaté: Otce (Jan 17,11), Syna 
(Skut 4,30) a samozřejmě Ducha svátého.

Některé Boží vlastnosti jsou na člověka nepřenosné; jsou vyhrazeny jen pro 
Boha, jako např. vševědoucnost nebo nesmrtelnost. Svatost je však vlastnost, kte
rou Bůh touží předávat člověku. Proto jeho lid má být svátým lidem. Pán Bůh chce, 
abychom byli svati (2 Petr 3,14). Stát se svátým - to je milost, které se nám může 
dostat jedině v Ježíši Kristu, který řekl: „Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli 
vpravdě posvěceni.“ (Jan 17,19) Jak úžasného Boha uctíváme!

Základní verš
„Volali jeden k druhému: 'Svatý, svátý, svátý je Hospodin zástupů, celá země 
je plná jeho slávy.1“ Iz 6,3



Neděle 25. říjen

SVATÝ BÚH

3. Jak opatrní bychom měli být při vyslovování Božího jména a proč? 2 Moj 20,7
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„Toto přikázání nejen zakazuje falešné přísahání a obyčejné klení, ale zapovídá 
také užívat jména Božího lehkovážně a bezstarostně a nedbat přitom jeho strašné
ho významu. Bezmyšlenkovitým vyslovováním jména Božího v běžném hovoru, do
voláváním se ho v malicherných věcech a častým, nerozvážným opakováním jeho 
jména zneuctíváme Boha.“ (PP 222)

4. Znovu si přečti 2 Moj 15,11. Pak zkus napsat vlastní „píseň“; pokus se vy
jádřit Bohu chválu za zkušenost, kterou ti dal prožít.

Verš 2 Moj 15,11 je částí vítězné písně, kterou Mojžíš a Izraelité zpívali po přejití 
Rudého moře, kdy byli svědky zkázy egyptské armády. Když byli v Egyptě, viděli tam 
mnoho božstev. Viděli také, jak tito bohové byli zahanbeni ranami, které proti ním 
byly namířeny Ale nyní mohli vidět, jak Bůh může jednat ve prospěch svého lidu. 
Nejen že koná divý, on je také „velkolepý ve svatosti". Co tento výraz znamená?

Klíčovým významem slova „svatost“ je zřejmě oddělenost. Boží svatost zname
ná, že Bůh přesahuje vše, co stvořil. Je nejvyšší Bůh a nic se mu nevyrovná. Uctívat 
jakéhokoli jiného boha by znamenalo uctívat někoho nižšího, než je Bůh. A to je 
hřích. Svatost zahrnuje také morální hodnotu a vyjadřuje, že Bůh je morálně bez
úhonný. Finlayson řekl: „Svatost zahrnuje všechny výjimečné vlastnosti Boží; může
me ji definovat jako vyzařování všeho, čím Bůh je. Tak jako sluneční paprsky obsa
hují všechny barvy spektra, ale jejich vzájemným spojením vzniká jasné sluneční 
světlo, tak spojením všech Boží vlastností vzniká svatost.“

2. Jak Pán Ježíš a jeho matka oslovují Boha a jak učedníci Pána Ježíše? Jan 
17,11; Luk 1,49; Skut 4,30

1. Jakou Boží vlastnost zdůrazňuje Mojžíš se svým lidem ve vítězné písni?
2 Moj 15,11



Pondělí 26. říjen

SVATÁ MÍSTA
1. Jak Mojžíš projevil úctu k místu, kde se mu ukázal Bůh? 2 Moj 3,5
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Boží přítomnost může nahánět strach (v. 18). V jeho přítomnosti se chvěje celá pří
roda. S oč větší bázní by měl do jeho přítomnosti vstupovat hříšný člověk

Svatyně měla být pro Izrael symbolem Boží přítomnosti (2 Moj 29,42.43). Měla 
být svátým místem. Rovněž roucha, která používali kněží, byla svátá (2 Moj 39,41). 
Všechny nádoby byly svaté. A oltář byl nejsvětéjší (2 Moj 40,9.10). Kdekoli se nachází 
Bůh, cokoli je mu zasvěceno, všechno je svaté. Proto byl svátý chrám (Žalm 65,5). 
Nový Jeruzalém je svaté město (Zj 21,2). A celá nebesa jsou svátá (Žalm 20,7).

Bible jasně odlišuje to, co je svaté, od toho, co je běžné. My často ke své ško
dě na tyto rozdíly nedbáme.

„Všichni, kdo přicházejí do blízkosti Boží, měli by se chovat pokorně a uctivě. 
. Ve jménu Ježíšově můžeme předstoupit před Boha s důvěrou, nesmíme se však 

k němu přibližovat s hrubou opovážlivostí, jako by nám byl roven." (PP 181)
„Pro pokornou, věřící duši je Boží dům na zemi bránou do nebe... Všední hovor, 

šepot a smích bychom v modlitebně neměli trpět ani před ani po pobožnosti...
Kdyby lidé přicházeli do modlitebny s pravou úctou k Pánu a měli na mysli, že 

přicházejí do jeho přítomnosti, slyšeli by, jak v tichu k nim mluví Bůh.“ (5T 491.492)

3. Zaměř se na to, jak se chováš ve sboru. Přemýšlej, v kterých věcech bys 
mohl projevovat více úcty. Pros Pána, aby ti v tom pomohl.

Způsob, jakým Mojžíš projevil úctu, je v některých částech světa dodnes běžný. 
V jiných oblastech si zase muži snímají pokrývku z hlavy a ženy si hlavu zakrývají. 
Forma není tak podstatná. Důležité je, že člověk chce vyjádřit úctu.

2. Jakým způsobem měl Izrael vyjádřit úctu u hory Sinaj? 2 Moj 19,10-13



Úterý 27. říjen

SVATÝ ZÁKON
1. Kterými třemi výrazy charakterizoval apoštol Pavel Boží zákon? Řím 7,12
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„Hospodinův zákon je dokonalý,při životě. Hospodinovo svědectví je  
pravdivé, nezkušený jím. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro  

 v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává světlo.“

3. Deset přikázání není jen seznamem příkazů a zákazů. Každé má pozitivní 
stránku. „Nezabiješ“ znamená „budeš chránit život“. Přikázání nám pomá
hají přinášet radost do života lidí okolo nás. Najdi si čas a přemýšlej o zbý
vajících devíti přikázáních (2 IVloj 20,2-17). Jaké pozitivní principy jsou 
v nich obsaženy? Jak každý z těchto principů může přispět k zlepšení tvého 
života a života lidí, se kterými se setkáváš?

Člověk většinou Boží zákon nemá rád (Řím 8,7), protože nám je nepříjemné vše, co 
je namířeno proti našim hříšným sklonům,. Chceme si svobodně dělat to, co se 
nám líbí. Ovšem chceme-li mít v životě radost, musíme se učit žít v souladu s Bo
žími zákony (Jak 1,25; 2,12). Hudebník může vytvořit pěknou skladbu jedině teh
dy, když bude uplatňovat zákony harmonie. Atlet může běžet závod a vyhrát jedině 
tehdy, když závodníci budou dodržovat pravidla. Bez zákona by byl jen chaos a ne
štěstí.

Pán Ježíš shrnul Boží svátý zákon v Mat 22,37-40: „'Miluj Hospodina, Boha své
ho, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a prv
ní přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch 
dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." Přečti si, co Pán Ježíš ještě řekl 
o zákonu v Mat 5,17.18.

„Sám fakt, že Kristus nesl trest za provinění člověka, je pádným důkazem pro 
všechny inteligentní tvory, že zákon je neměnný, že Bůh je spravedlivý, milosrdný 
a obětavý a že v působení jeho vlády se spojuje věčná spravedlnost a smilování.“ 
(PP42)

2. Ti, kdo zachovávají Boží zákon, jsou podle Písma „blahoslavení“ (Žalm 
119,1). Doplň v následujících verších chybějící slova (Žalm 19,8.9) a pře
mýšlej při tom, v čem může být poslušnost Božího zákona požehnáním.



Středa 28. říjen

SVATÝ DEN
1. V čem spočívá svatost sedmého dne? 1 Moj 2,3
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Skutečnost, že 5 Moj uvádí jiný důvod pro svěcení soboty, neznamená, že sobota 
není památníkem stvoření. Ukazuje, že pro svěcení soboty máme více důvodů, kte
ré souvisejí s naším spasením.

4. Jednou v sobotu starší sousedé požádali Annu a Davida, aby jim přinesli 
z lékárny lék, který nutně potřebovali. Nemohlo to počkat až do západu. Jak 
se měli Anna a David zachovat? Jak bys zdůvodnil svoji odpověď vzhledem 
k deseti přikázáním obecně a ke čtvrtému přikázání speciálně?

Týdenní cyklus nemá žádnou souvislost s přírodou, tak jako je tomu se dnem, mě
sícem nebo rokem. Svůj původ má u svátého Boha, který v šesti dnech stvořil svět 
a sedmý den odpočinul. Bůh tento den požehnal a posvětil, oddělil jej pro svátý 
účel - pro posvátný vztah Člověka a svátého Boha.

Podle židovského teologa Abrahama Heschela Boží přítomnost v čase činí sed
mý den svátým dnem stejně, jako jeho přítomnost na určitém místě činí toto mís
to svátým. Důvodem, proč záleží na tom, který den světíme jako den odpočinku, je 
to, že Bůh si tento čas vyhradil pro zvláštní společenství s člověkem. Sedmý den je
dněm, který Bůh oddělil jako zvláštní den pro komunikaci mezi nebem a zemí.

2. Co Pán Ježíš řekl o sobotě a jejím Pánu? Mar 2,27.28

Lidé naplnili sedmý den různými činnostmi, které nejsou správné. Jedni jej prohlásili 
za den půstu, jiní jej využívají k nákupům anebo pro zábavu. Pán Ježíš však poukázal 
na to, že „smyslem soboty bylo přivést člověka do společenství s Bohem“ (TV 194). 
Ježíš ukázal, že uzdravování od hříchu nebo nemoci je v souladu s účelem soboty. Bylo 
by únavné, kdybychom celý den strávili pouze náboženskými úkony a obřady. Taková 
praxe by odsunula stranou celkový cíl přinášet dobro druhým.

3. Které Boží činy nám sobota připomíná? 2 Moj 20,8-11; 2 Moj 31,13; 5 Moj 5,15



Čtvrtek 29. říjen

SVATÉ POVOLÁNÍ
1. Koho Bůh povolal „svátým povoláním"? Co tento výraz představuje? 2 Tím 1,8.9

37

Někteří křesťané se zdráhají vztáhnout tento termín na sebe. Možná proto, že po
tkali křesťany, kteří se takto nazývali, ale jejich život tomu neodpovídal. Pravdou je, 
že čím víc budeme napodobovat Pána Ježíše, tím budeme pokornější. Neměli by
chom se vzdalovat tomuto vzoru. Naše jednání by však mělo být vždy upřímné 
a vedené Bohem.

Apoštol Pavel mnohokrát nazývá křesťany, kterým píše, „svátými“ (Řím 1,7; 1 
Kor 1,2; Ef 1,1). Slovo „svati“ dnes není populární. Používalo se pro výjimečné čle
ny církve, kteří byli církví oticiálně kanonizováni; tedy prošli složitým schvalovacím 
procesem a byli za svaté oficiálně prohlášeni. To je důvod, proč některé překlady 
toto slovo vůbec nepoužívají a opisují je výrazy, jako „jeho zasvěcení lidé“ nebo 
„Boží svátý lid“.

Pavel žil takovým životem, že bychom mohli být hrdí na to, kdybychom žili ja
ko on. Přesto si byl vědom toho, že sám o sobě není ničím. Nechtěl se chlubit ni
čím jiným než křížem - symbolem spásy, za kterou Kristus zaplatil svojí krví. Jedině 
díky Kristovu kříži byl tím, čím byl (Gal 6,14).

„Pavel si uvědomoval, že jeho schopnost přesvědčovat není z něho, nýbrž spo- 
 čivá v přítomnosti Ducha svátého, jehož milostivý vliv naplňoval jeho srdce a kaž
dou myšlenku podřizoval Kristu." (SA 166)
3. Jak je možné, že někteří lidé vstoupili do církve, světí sobotu, a přesto zda

leka nejsou svati v tom, jak jednají s druhými lidmi?

Člověk nemůže na této zemi prožit větší změnu života než změnu, kterou přináší 
křesťanství. Nebeské království již začalo na zemi a tím, že se stáváme jeho členy, 
vstupujeme do nového vztahu vůči dobru a zlu.

2. Jak autor listu Židům oslovuje své čtenáře? Žid 3,1



Pátek 30. říjen
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Shrnutí
Pro svátého Boha nebylo přirozené, že na sebe v Kristu vzal lidskou podobu. Pro 
nás není přirozené, že se můžeme stát účastníky božské přirozenosti. Pokud však 
Bůh chtěl vykoupit tento svět, musel tento krok učinit. A ty, chceš-li přijmout vy
koupení, musíš také udělat potřebný krok. Jsi dnes ochoten odstranit všechny pře
kážky a dovolit, aby tě Kristova moc a milost vedla ke svatosti?

Doporučené studium
Přečti si Jan 17,19. Pán Ježíš ve své modlitbě Otci řekl, že sám sebe posvěcuje za 
své učedníky, aby i oni byli posvěceni. To je příklad naprostého odevzdání. Svatý 
Bůh chce, aby jeho lid byl také svaty. Není to dostatečně silný důvod pro to, aby
chom odpověděli naprostým odevzdáním se Bohu?

Prostuduj si 3 Moj 11,44.45; 1 Petr 1,15.16 a Žid 12,14, aby sis uvědomil, ja
ký záměr má Bůh s námi a jak je důležité tento záměr uskutečnit. Jak toho může
me dosáhnout? Jan 15,1-8; Fil 4,13; Žid 8,10 Přečti si také z knihy Cesta ke Kristu 
kapitolu „Hříšník potřebuje Krista" (str. 13-16) a z knihy Myšlenky z hory blahosla
venství kapitolu „Blaze těm, kdo mají čisté srdce“ (str. 25-27).

„Svatost není zanícení; svatost je naprostá oddanost vůli Boží, což znamená žít 
podle každého slova, které vychází z úst Božích, činit vůli našeho nebeského Otce, dů
věřovat Bohu ve zkouškách, v dobách zlých právě tak jako v dobách dobrých, kráčet 
ve víře, spoléhat na Boha s naprostou důvěrou a odpočívat v jeho lásce.“ (SA 35)
Diskusní otázky
1. Vyjmenuj důvody, proč Bůh prohlásil určitá místa nebo určitou dobu (např. 

sobotu) za svaté.
2. Lidé, kteří přišli na bohoslužbu do svatyně na poušti nebo později do jeruza

lémského chrámu, věděli, kdy je Bůh přítomen, podle záře jeho slávy, zvané 
šekinah. Můžeme i dnes poznat, kdy je Bůh přítomen? Pokud ano, jak? Stává 
se modlitebna svátá tím, že ji vysvětíme?

3. Jak se pro nás může sobota stát zvláštním dnem, aniž by byla takovým břeme
nem, jakým byla pro farizeje? Zdůvodni svoji odpověď na základě principů 
Božího zákona.

4. Tvůj přítel se domnívá, že jsi zákonický, protože zachováváš sobotu. Jak bys 
mu odpověděl?



Týden od 1. do 7. listopadu6. úkol

Milující Búh
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Texty ke studiu
Žalm 103,2-4; Oz 11,8; Mat 22,36-40; Jan 3,16; Řím 5,7.8; 1 Jan 4,16

Základní verš
„Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, 
z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je 
láska." 1 Jan 4,7.8

Hlavní myšlenka
Boží láska k lidem zjevená v přírodě a v Písmu a dokonale představená v živo
tě Božího Syna není omezená časem, místem ani kulturou. Vztahuje se na 
všechny.

Láska je plamen, který hřeje, světlo, které září, magnet, který přitahuje, vůně, kte
rá občerstvuje, pohár, který povzbuzuje, hora, která přetrvává věky, úsměv, který 
prozrazuje, co je v srdci. <

Když vidíš lásku, znáš ji. Když ji prožíváš, poznáváš ji. Když ji nemáš, potřebu
ješ ji a chceš ji.

Když prožíváš obrácení a znovuzrození, prožíváš nové narození lásky - vůči 
Bohu a vůči celému světu okolo sebe.

„Bůh je pro celý vesmír zdroj života, světla a radosti. Jako paprsky světla vy
cházejí ze slunce, jako proudy vod tryskají z živého pramene, tak se z něho vylévá 
požehnání pro všechno jeho stvoření...

Přebývá-li láska Kristova v srdci, nemůže v něm zůstat skryta, podobně jako ne
lze utajit sladkou vůni. Její svátý vliv pocítí každý, s kým přicházíme do styku...

Láska k Ježíši se projeví v touze pracovat tak, jak pracoval on, pro blaho a spá
su lidstva. Povede k lásce a něžnému soucitu ke všem stvořením, o něž pečuje náš 
nebeský Otec.“ (CK 53)

Tento týden se budeme učit o povaze pravé křesťanské lásky a o tom, jak tako
vá láska ovlivní tvůj život a jednání.



Neděle 1. listopad

BÚH JE LÁSKA
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Láska je přímo podstatou Boha. Vše, co činí, činí z lásky. Jeho lásku můžeme spat
řovat ve všech jeho skutcích. Jeho úžasnou lásku zjevuji všechny věci na světě, kte
ré okolo sebe vidíme, stejně jako nekonečný vesmír nad námi. Když chceme vidět 
lásku, musíme vidět Boha. Kdo pocítí Boží dotek, pocítí dotek lásky.

Vzhledem k tomu, že lidský pohled je omezený, nevidíme často v Božím jedná
ní lásku. Děti také vždycky nechápou lásku svých rodičů v jejich moudrých roz
hodnutích a laskavém zájmu. Čím víc jsou naše oči otevřeny a čím dokonalejší je 
naše chápání, tím jasněji jsme schopni vidět, že Bůh je skutečně láska.

Láska je osobní. Musí mít někoho, koho miluje, někoho, s kým se může sdílet. 
Dokud se neuplatní v činech upřímné snahy prospět druhým, není šťastná a není 
skutečnou láskou. Láska touží po lásce a vytváří lásku. Čím více se projevuje, tím 
víc se rozšiřuje okruh štěstí a lásky.

21 Jaké myšlenky chtěl apoštol vyjádřit obrazem kořene a kotvy v souvislosti 
s láskou? Ef 3,17

Všechny naše dobré vlastnosti jsou založeny na lásce a tudíž na Bohu. Soucit, po
chopení, spravedlnost, dobrota, věrnost a nesobeckost - to vše pochází z lásky a bez 
ní by nemohlo existovat. Tyto vlastnosti nacházíme v dokonalé míře jen u Boha. On 
je „plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ (2 Moj 34,6).

3. Popiš, jak by vypadal život bez lásky.

1. Kdybychom chtěli Boha charakterizovat pouze jediným slovem, jaké slovo by 
to bylo? 1 Jan 4,16



Pondělí 2. listopad

BOŽÍ ZÁKON LÁSKY
1. Jak Pán Ježíš shrnul Boží přikázání a učení Písma? Mat 22,36-40
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„Boží zákon není nová věc. Není to stvořená svatost, ale svatost daná na vědomí. Je 
to kodex principů, který vyjadřuje milosrdenství, dobrotu a lásku. Padlému lidstvu 
představuje Boží charakter a jasně stanoví povinnosti člověka.“ (1BC 1104,1105)

Není většího zákona, než je láska. Láska zahrnuje všechny povinnosti, které má
me vůči Bohu a vůči lidem okolo nás. Když budeme Boha plně milovat, budeme za
chovávat všechna jeho přikázání. Když budeme milovat druhé lidi, nebudeme dělat 
nic, co by jim škodilo.

V nebi je zákon andělů zákonem lásky. Nepotřebuji žádný jiný zákon, protože je
jich každá myšlenka a každý skutek je motivován láskou. S námi je to však jiné. My 
potřebujeme vědět mnohem podrobněji, co je dobré a co špatné ve vztahu k Bohu 
a k lidem. Proto nám Bůh dal deset přikázání. První čtyři poukazují na to, jak má
me projevovat svou lásku a jaké jsou naše povinnosti vůči Bohu. Zbývajících šest 
popisuje naše povinnosti vůči lidem.

„Přirozeným lidským sklonem je klást sebe na první místo bez ohledu na to, ja
ké povinnosti má člověk ve vztahu k Bohu a k bližnímu. Chceme-li se stát nesobec
kými vůči svým bližním, musíme nejprve milovat Boha. To je základem jakéhokoli 
správného jednání.“ (5BC 484)

Boží spásné činy v našem životě jsou základem pro náš vztah k Bohu (5 Moj 6,5; 
2 Moj 20,2). Bůh vyvedl Izrael z Egypta svojí mocnou rukou, takže Izraelci poznali, že 
je jediný pravý Bůh. Měli si stále připomínat Boží čin stvoření (2 Moj 20,11) a vysvo
bození (5 Moj 5,15). To v nich mělo vyvolat pocit vděčnosti a lásky.

Ty i já jsme pocítili v našich životech Boží lásku. Proto máme důvod pro vděč
nost a lásku k němu. Když Bůh přikázal Mojžíšovi, aby řekl Izraeli: „Budte svati, ne
boť já Hospodin, váš Bůh, jsem svátý“ (3 Moj 19,2), dodal také: „Budeš milovat 
svého bližního jako sebe samého" (verš 18). Láska byla v dobách Mojžíšových stejně 
důležitá, jako byla za časů Kristových. Vždycky byla základem Božího zákona, tak 
jako vždycky byla základem Božího věčného trůnu.

2. Jak se projeví naše láska k Bohu? Jan 14,15; 1 Jan 5,2.3

3. Je možné, aby křesťané měli ve svém srdci současně lásku i nenávist? 
Žalm 97,10; Ámos 5,15; Žid 1,9



Úterý 3. listopad

BOŽÍ LÁSKA K HŘÍŠNÍKŮM
1. Jak Bůh dokázal, že nás opravdu miluje? Řím 5,7.8
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Pavel vyjmenovává řadu věcí, které nemohly Bohu zabránit přiblížit se k nám. Tvrdí, 
že ani jedna z nich není silnější než Boží láska. Ani jedna z nich nemůže být vážnou 
překážkou pro Boží spásnou milost.

Naše spása vyžadovala právě takovou lásku. Nic menšího by nás nezachránilo. 
Kdyby Bůh nebyl ochoten obětovat svého Syna za hříšníky, nebyli by spaseni. Kdy- 

- by Pán Ježíš nebyl ochoten vzdát se svého trůnu a položit svůj život za hříšníky, 
zahynuli by ve svých hříších. „Propadli jsme Božímu soudu tak jako ostatní. Ale 
Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k ži
votu.“ (Ef 2,3-5)

3. Co je pro tebe důkazem Boží lásky k tobě?

Bůh projevil svoji lásku mnoha způsoby - tím, že se stal naším stvořitelem a udržo
vatelem, tím. že stvořil dokonalé lidské bytosti, které mohly být věčně šťastné, tím, že 
pečuje o nekonečný vesmír s bezmeznou moudrostí a láskou. Tím největším proje
vem Boží lásky však byla láska k hříšníkům, kteří se proti němu postavili.

Hříšníci potřebují lásku. Ale nezaslouží si ji. Jediné, co si zaslouží, je smrt. Bůh se 
však rozhodl zachránit je od smrti. A toho mohl dosáhnout jedině projevem lásky. 
Spravedlnost vyžadovala, aby hříšníci zemřeli. Boží láska však přinesla náhradu.

Bůh miluje nejen dobré, ale i zlé lidi; nejen určitou osobu, ale všechny lidi. Bůh 
miluje i ty lidi, kteří jej nemilují. Miluje lidi, kteří odmítají jeho lásku a pohrdají jeho 
milostí, kteří mají radši hřích než spravedlnost a kteří jdou raději po cestách smrti 
než po cestách života. Bůh miluje i ty lidi, kteří pohrdají jeho Synem a odmítají jej 
jako svého spasitele. Miluje dokonce i ty, kteří jeho Syna týrali a přibili na drsný 
kříž, kteří žádali smrt pro Pána života a milost pro služebníka pána zla - satana.
2. Jsou okolnosti našeho života - nemoc, úspěch či neúspěch důkazem, že nás

Bůh má či nemá rád? Řím 8,35.38.39



Středa 4. listopad

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
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Přečti si Žalm 103,2-4. Slovo „milosrdenství“ se překládá mnohá způsoby: „láska“, 
„laskavost", „dobrota“, „neochvějná láska“. Souvisí s ním také pojmy „smlouva“ 
a „věrnost“.

Žalmista chtěl zřejmě vyjádřit, že Bůh uzavřel se svým lidem smlouvu a této 
smlouvé byl věrný. Čest a slávu tohoto vztahu žalmista přirovnává ke královské ko
runě.

Bůh jedná s laskavostí, která nemá obdoby. Jeho dary jsou dary nejněžnější lás
ky. Žádní rodiče nikdy neprokázali svým dětem tak velkou lásku, jakou projevuje 
Bůh ke svým dítkám. Tam, kde je Bůh, tam se zjevuje jeho laskavost, projevuje je
ho dobrota a milosrdenství.

Kdekoli se setkáme s láskou a souladem, ušlechtilostí a ctností, tam se setká
váme s Boží dobrotou a láskou. Kdyby náš duchovní zrak byl otevřen, mohli by
chom všude vidět Boží lásku - v dešti i ve slunečním svitu, v oblacích nad námi 
i v trávě u našich nohou.

1. Co je základem pravého štěstí? Žalm 144,15

„Bůh projevuje svoji lásku k lidem za všech okolností. I v neštěstí, v nemoci, v zkla
mání nebo v utrpení můžeme jasnýma, nezastíněnýma očima vidět v Kristově tvá
ři světlo Boží slávy a důvěřovat jeho ruce, která nás vede." (ML 12)

„Bůh není vrtošivý ani malicherný, není vzdálený ani mstivý; naopak, je Bohem 
svatosti a lásky, moudrosti a síly Bůh Bible je větší, než si kdokoli dokáže představit, 
mnohem větší, než je člověk schopen vyjádřit; ale přestože nás dalece přesahuje 
svým majestátem a mocí, pečuje o nás, má k nám individuální přístup a těm, kdo mu 
důvěřují, nabízí plnost života. Je Bohem světla a pravdy, síly, nádhery a pokoje. Nejen 
že jednou stvořil svět; on neustále tvoří, působí s nekonečnou trpělivostí a nekoneč
nými možnostmi. Šťastní jsou lidé, kteří takto Boha poznali, očekávají na něj, žijí 
s ním, jsou ho poslušní v myšlení, řeči i činech. Jeho pokoj naplňuje jejich srdce, je
ho svoboda a radost jejich mysli, je jim k dispozici jeho všemohoucnost.“ (The 
lnterpreter's Bible 739)

2. Jaká má být odpověď člověka na projevy Boží dobroty a lásky? Žalm 103,1-5



Čtvrtek 5. listopad

BOŽÍ LÁSKA ZAHRNUJE VŠECHNY
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1. Pozorně si přečti následující verš a podtrhni dvě slova, která vyjadřují, že 
Boží láska zahrnuje všechny:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Boží láska je jako artéská studna. Nemusíme kopat do hloubky a doufat, že na
razíme na vodu. Nepotřebujeme vědro ani pumpu, abychom z ní získali vodu. Voda 
z ní vytéká sama. Nedá se zastavit. Symbol vody v Bibli představuje Boží štědrou, 
občerstvující, životodárnou, neustále plynoucí, nikdy neselhávající lásku (Žalm 1,3; 
Iz 12,3; Jan 4,14; Zj 22,17).

2. Proč můžeme a máme milovat i nepřátele? Mat 5,43-48

Svou lásku většinou omezujeme jen na některé lidi. Bůh to však takto nedělá a ne
smějí to dělat ani ti, kdo o sobě prohlašují, že jsou křesťané. Křesťan by měl mít ta
kový vztah k druhým lidem, jaký má Bůh ke svému stvoření. Bůh štědře uděluje své 
dary všem, bez ohledu na to, zda si to zaslouží či projeví vděčnost. Hlavním krité
riem je, jestli to potřebují. Zlí, stejně jako dobří, potřebují slunce a déšť. A Bůh dá
vá. Potřebuje můj nepřítel slyšet svědectví o Boží lásce? Jestliže ano, pak je mojí 
odpovědností jako křesťana, abych mu nabídl pomocnou ruku a udělal to, co by u- 
dělal Bůh, kdyby byl na mém místě.

Všechno, živé i neživé, neustále pociťuje Boží péči (Mat 10,29-31; 6,26-31). 
„Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává... Oči všech 
s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve 
své přízni sytíš všechno, co žije.“ (Žalm 145,9.15,16)

Bůh posílal Izrael do Kanánu s povzbuzením: „Buďte rozhodní a udatní, neboj
te se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá 
tě klesnout a neopustí tě.“ (5 Moj 31,6)

3. Jak jsi ve svém životě poznal, že tě Bůh miluje dokonce i ve chvílích těžkostí?



Pátek 6. listopad

Doporučené studium
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Jaký vztah má Bůh klidem, kteří nejsou hodni jeho lásky? Oz 11,8 Adma a Sebójim 
jsou dvě města, která byla zničena spolu se Sodomou a Gomorou (1 Moj 14,2; 
19,25.29). Z nebe padal oheň a síra (1 Moj 19,24) a ze země vystupoval dým „ja
ko dým z hutě" (v. 28). Tehdy nastal čas, kdy Bůh musel potrestat zlo. To však pro 
Boha lásky nebyl příjemný úkol. O Božím vztahu k hříšníkovi si vice přečti v Ezech 
18,31.32, 33,11. Přečti si také z knihy Touha věků kapitolu „Nebeský pastýř“, str. 
336-340.

„Všechna otcovská láska, kterou po celé generace přijímají lidská srdce, všech
ny prameny něžnosti, které vy prýštily v lidských duších, jsou jen potůčky ve srov
náni s bezbřehým oceánem nekonečné, nevyčerpatelné Boží lásky... Tuto lásku mů
žeš studovat celou věčnost; a přece nikdy plně nepochopíš délku a šířku, hloubku 
a výšku lásky, která se projevila darem Božího Syna, jenž zemřel za svět. Věčnost 
sama ji nikdy plně nezjeví.“ (5T 740)

Shrnutí
Když přemýšlíš o milosrdenství a lásce našeho nebeského Otce, jak na ni ve svém 
nejhlubším nitru toužíš odpovědět? Žasneš nad tím, že Bůh dělá tolik dobrého pro 
mnoho lidí, kteří za to ani nejsou vděční? Co pro ně chceš udělat ty?

Diskusní otázky '
1. Ve stati na sobotu a na čtvrtek jsme měli slovní obrazy, které popisují Boží 

lásku („láska je hřejivý plamen“, „láska je překypující pohár“). Na základě 
toho, co ses naučil o Boží lásce v úkolu na tento týden, a s přihlédnutím na 
svoji osobní zkušenost napiš dva nebo tři vlastní slovní obrazy vystihující ně
který aspekt Boží lásky. -

2. Zkus vytvořit několik definic lásky. Např.: Láska je nesobecký zájem o dobro 
druhých. Pak vztáhni tyto definice na Boha. Hodí se na něj? Např.: Jak Bůh 
projevil nesobecký, sebeobětavý zájem o druhé? Jak projevil takový zájem 
o tebe?

3. V Mat 5,44 nás Pán Ježíš vybízí, abychom milovali nepřátele, a pak říká: 
„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (v. 48) V jakém 
smyslu můžeme dosáhnout dokonalosti a proč? 1 Koř 13,4-7

i



Týden od 8. do 14. listopadu7. úkol

Búh pokoje

46

Texty ke studiu
Žalm 119,165; Mat 10,34; Gal 5,22.23; Fil 4,6.7; Kol 1,19-22; Žid 12,14

Základní verš
„Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Můj lid 
bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech od
počinku.“ Iz 32,17.18

Hlavní myšlenka
Náš Bůh může způsobit, aby každý, kdo přijímá Krista a je poslušen vedení je
ho Ducha, prožíval radost a pokoj, po kterém vnitřně touží každý člověk.

Bůh neříká nic, co by nebyla pravda, a neslibuje nic, co by nesplnil. Také to, co ří
ká o spravedlnosti a pokoji, je naprostá pravda. A to, co zaslibuje svému lidu, je na
prosto jisté.

Spravedlností přináší pokoj těm, kdo ji přijímají. Věřící lidé mohou vyhlížet nový 
svět spravedlnosti a souladu s jistotou, že v nebeském království budou prožívat po
koj podle Božích zaslíbení. Božími lidmi jsou ti, kteří uprostřed nebezpečí, utrpení 
a zápasů na této zemi mají ve svém srdci pokoj. A právě proto v zemi, kterou dě
dičně obdrží, Bůh všem navěky zajistí bezpečné příbytky, kde budou prožívat pokoj
ný odpočinek.

Tento týden se budeme učit o vztahu mezi spravedlností a pokojem a o tom, co 
může do našeho života přinést Boží spravedlnost.



Neděle 8. listopad

POKOJ OD PÁNA JEŽÍŠE
1. Jakou vnitřní změnu přinesla člověku Kristova obět? Kol 1,19-22; Řím 5,1
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Pán Ježíš prohlásil, že pokoj, který dává svým následovníkům, nezávisí na okol
nostech, ve kterých se nacházejí, dokonce ani ne na tom, jestli chápou jejich smysl, • 
ale na absolutní, neochvějné důvěře v jejich Otce (Jan 14,27-31).

3. Bůh řekl Áronovi a jeho synům, aby žehnali Izraelcům následujícími slovy: 
„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář 
a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ 
(4 Moj 6,24-26) Co z předchozího odstavce je podmínkou přijetí požehnání 
pokoje?

„Když do lidské duše vstoupí pokoj, vstupuje tam dveřmi evangelia. Cituji z dopisu 
jedné mladé ženy, která popisuje svoji vlastní zkušenost: ‘Cesta za Kristem se mi 
nezdála snadná. Možná proto, že jsem tak dlouho šla svojí cestou. Až jednoho dne 
jsem docela nečekaně upřela svůj zrak na Ježíše; a moje plány do budoucnosti, kte
ré byly do té doby jen mlhavé, se staly naprosto jisté: musím Krista následovat za 
každou cenu. To znamenalo, že už nebudu bojovat proti Bohu, jak jsem to dělala po 
dlouhá léta. Musela jsem počítat s tím, že budu ztrácet jedno zaměstnání za dru
hým a jednoho přítele po druhém. Ale já jsem se už nemohla vrátit zpět. Kristus se 
stal pro můj život tak silným měřítkem, byl pro mne takovou radostí a povzbuze
ním, že jsem musela pokračovat. Už pro mne nebyl jen zaprášenou osobností ze 

. starověké historie, ale živou přítomností a pulzující skutečností. Svět nabízí pokoj -
pokoj, který se nakonec ukáže jako falešný. A pak je mír, který tento svět nabídnout 
nemůže. 'Můj pokoj.'“ (The lnterpreter's Bible 341)

2. Jak můžeme podle rady apoštola Pavla získat Boží pokoj? Fil 4,6.7



Pondělí 9. listopad

POKOJ A SVATOST
1. Přichází pokoj do našich vztahů sám od sebe? Žid 12,14
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Pokoj má velice úzkou souvislost se svatostí. A svatost je úzce spojená s Bohem. 
Svatost není v žádném případě záležitostí pokoje! Křesťan se musí snažit dosáh
nout pokoje jedině způsoby, které jsou v souladu s křesťanskými principy. Pravý 
pokoj je záležitostí srdce a ducha.

Vnitřní pokoj přináší radost. Boží lidé jsou šťastní lidé, protože jsou naplněni po
kojem. Nebe bude šťastným místem, protože to bude místo pokoje. „Ale pokorní 
obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj." (Žalm 37,11)

4. Je někdo, s kým prožíváš nepokoj? Třeba člen rodiny? Nebo spolupracovník? 
Jak usiluješ o pokoj?

Skutečnost, že takový příkaz máme v Bibli, ukazuje, že člověk k tomuto cíli vždy při- 
' rozené nesměřuje. Z naší strany to vyžaduje snahu dosáhnout tohoto cíle a nene

chat se od něj odradit ani případnými překážkami.
Měli bychom si být vědomi toho, že takové jednání vůči druhým znamená mno

hem víc než jen nepřítomnost otevřeného boje nebo rozepře. Znamená to, že bu
deme s druhými jednat spravedlivě, že se nenecháme ovlivnit závistí, chamtivostí 
nebo nenávistí.

2. Jak dosáhneme takového vztahu k druhým? Iz 26,3.4

„Robert Louis Stevenson ve svém životopisu vypráví, jak se jako dítě nechtě zamkl 
v tmavé místnosti. Plakal, protože nemohl otočit klíčem, aby si otevřel. Když na něj 
však tatínek z druhé strany dveří zavolal, přestal plakat. Tatínkův hlas ho naplnil 
pokojem, takže zapomněl i na nepříjemné prostředí, ve kterém se nacházel. Dokon
ce se mu zdála zajímavá ta doba, kterou musel strávit ve tmě, než přišel zámečník 
a vysvobodil ho. Tak i my můžeme snášet hrůzy, těžkosti, nebezpečí - všechny ne
příjemné situace - pokud jsme si vědomi toho, že Bůh je s námi; on nás znovu 
a znovu ujišťuje o tom, že je nám nablízku." (J. G. Lawson)

3. S jakou vlastností nabytí pokoje souvisí? Žid 12,14



Úterý 10. listopad

POKOJ A BOŽÍ ZÁKON
1. Jaká je souvislost mezi zákonem a pokojem? Žalm 119,165
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Boj v nebi vznikl proto, že Lucifer přestoupil první přikázání Desatera a pokusil se 
vyvýšit na trůn Boží. V důsledku neposlušnosti Adama a Evy se z Edenu vytratil po
koj a lidstvo přišlo o klid a štěstí, které Bůh původně vložil do lidské duše. Hřích 
přinesl nepokoj.

Nebe bude věčným domovem plným radosti a pokoje, protože všichni jeho oby
vatelé budou mít Boží zákon pokoje napsaný na svých srdcích a budou ho uplatňo
vat ve svých životech.
3. Chápeš Desatero jako zdroj Božího pokoje? Přemýšlej nad každým přikázá

ním, zda jeho neposlušnost může být příčinou nepokoje.

Bůh dal svůj zákon proto, aby jím uchoval úzké a šťastné vztahy mezi sebou a vše
mi stvořenými bytostmi. Pokud neuposlechneme některé z prvních čtyř přikázání 
Desatera, vznikne napětí mezi námi a Bohem. Pokud přestoupíme některé ze šesti 
zbývajících přikázání, vznikne napětí nejen mezi námi a druhými lidmi, ale součas
ně mezi námi a Bohem.

Vzpomeňme si na Šadraka, Méšaka a Abed-nega (Dan 3). Nic je neodvedlo od 
věrnosti neviditelnému Bohu - ani tlak ze strany jejich společníků, ani davová psy
chóza, ani ztráta postavení, ani strach z tělesné bolesti nebo smrti!

Můžeme si je představit, jak tiše stojí tváří v tvář Nebúkadnesarovu výnosu: „Kdo 
nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece." Jejich 
odpověď je pro lidi důvěřující Bohu typická: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat 
ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit 
z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, 
králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se 
nepokloníme." Ať budeme žít, nebo zemřeme, na našem vztahu k Bohu to nic ne
mění, zůstaneme mu věrní.

2. Co je další příčinou nepokojů a bojů? Jak 4,1-4



Středa 11. listopad

POKOJ - OVOCE DUCHA
1. Jak můžeme získat pokoj do našeho srdce? Gal 5,22.23; Řím 8,6
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Lidské srdce má přirozený sklon stavět se proti Bohu, proti pravdě. Bůh zajistil lék. 
Poslal na svět svého svátého Ducha, aby nás usvědčoval z hříchu a dal nám sílu 
k vítězství nad ním. Místo skutků těla (Gal 5,19-21) se můžeme radovat z ovoce 
Ducha. Místo nenávisti, neshod, hněvu a svárů přináší ovoce Ducha lásku, radost 
a pokoj.

Občas přichází pokoj do křesťanova života dramatickým způsobem. Zakladatel 
Biblického institutu v Los Angeles Dr. R. A. Torrey a jeho manželka prožili období 
těžké zkoušky, když jejich dvanáctiletá dcera zemřela. V den pohřbu jako by i poča
sí chtělo umocnit jejich zármutek. Když spouštěli rakev do hrobu, hustě pršelo.

Druhého dne zaplavila Dr. Terreyho nová vlna zármutku, když si uvědomil, jaká 
samota je čeká v následujících letech, jaká prázdnota bude v jejich domu a kolik 
změn přinese do jejich života smrt dcery. S bolavým srdcem se obrátil k Bohu o po
moc. Později svou zkušenost popsal: „A právě tehdy se pramen - Duch svátý - kte
rý jsem měl ve svém srdci, provalil takovou silou, jak jsem to ještě nikdy nezažil. 
Byl to pro mne ten nejkrásnější okamžik, jaký jsem kdy ve svém životě poznal! Ó, jak 
nádherná je radost, kterou dává Duch svátý! Je nevýslovné krásné prožívat radost 
ne z věcí okolo sebe, dokonce ani ne z našich milovaných přátel, ale z toho, že v nás 
je pramen, který vytéká; vytéká, vytéká třista šedesát pět dnů každý rok, vytéká za 
všech okolností a spěje do věčného života!“

„Mocná síla Ducha svátého působí úplnou přeměnu charakteru člověka a činí 
z něj nové stvoření v Kristu Ježíši... Pokoj, který má člověk v duši, se odráží v jeho 
tváři. Slova i činy vyjadřují lásku Spasitele." (6BC 1117)

2. V které oblasti svého života bys zvlášť potřeboval prožít působení Ducha svá
tého a jeho pokoj? Obrať se na Pána s prosbou o pomoc a prožij proměňují
cí moc jeho Ducha.



Čtvrtek 12. listopad

POKOJ A MEČ
1. Jak můžeš dát do souladu Kristovo zaslíbení pokoje a jeho výrok v Mat 10,34?
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Kristova slova o meči se brzy naplnila. Prožili je ještě učedníci Pána Ježíše. Jan 
Křtitel byl už tehdy stát. Brzy nato položil svůj život Štěpán. Petr a Jan byli uvězně
ni (Skut 4,1-3), také jiní učedníci se dostali do vězení (Skut 5,18), ještě před tím, než 
Saul pronásledoval křesťany, byla křesťanská církev rozptýlena (Skut 8,1-3; 9,1.2), 
církev trpěla pod vládou Heroda, o život přišel Jakub (Skut 12,1.2), pronásledová
ním mnohokrát trpěl Pavel (2 Kor 11,23-26), evangelista Jan se dostal do vyhnan
ství na ostrov Patmos (Zj 1,9). Všechny tyto případy jsou potvrzením pravdivosti 
Ježíšových slov. Spravedlnost vždy narazí na odpor sil zla. V posledních dnech bu
de Boží lid opět prožívat podobné pronásledování (Zj 12,17).

3. „A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po 
krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“ (1 Petr 
5,10) Pros Boha o sílu, abys odolal množícím se pokušením.

Paralelní text v Luk 12,51 zní: „Myslíte, že jsem pňšel dát zemi pokoj? Ne, pravím 
vám, ale rozdělení!“ Verše, které v obou evangeliích následují, popisují, že následov
níci Pána Ježíše budou prožívat nepochopení a odcizení, a dokonce jejich nejbližší 
se stanou jejich nejzatvrzelejšími nepřáteli. Bůh a mamon, světlo a temnota, spra
vedlnost a hřích nemají nic společného. Kristův meč je jeho slovo pravdy. Ti, kdo 
žijí podle Božího slova, jsou odděleni od těch, kdo zavrhují toto slovo, tak jako meč 
utne část těla.

„Bylo posláním Ježíšovým usmířit lidi s Bohem, a tím i jednoho člověka s druhým 
navzájem. Avšak celý svět je pod nadvládou satana, nejúhlavnějšího nepřítele Kristo
va. Evangelium předkládá lidem životní zásady, které jsou zcela odlišné od jejich zvyků 
a tužeb, a lidé se proti němu bouří... A v tomto smyslu - protože vyvyšovaná pravda 
vyvolává nenávist a spor - je evangelium nazýváno mečem.“ (VLB 35)
2. Jak Boží věrní vítězí nad původcem pokušení a hříchu? Zj 12,7-12



Pátek 13. listopad

Doporučené studium

1.

2.

3.
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Přečti si z Fil 4,6.7 o tom, jak můžeš prožívat vnitřní pokoj i přes vnější těžkosti 
a problémy. Z žalmu 23. si připomeň obrazy znázorňující pokoj, který jako křesťa
né můžeme prožívat. Které z těchto obrazů jsou ti nejbližší a proč? Co kdyby ses 
pokusil napsat vlastní žalm o pokoji? Přečti si také z knihy Kristova podobenství ka
pitolu „Vstříc Ženichovi" (str. 242-250).

„Ti, kdo berou Krista za slovo a svěřují své duše jeho péči a své životy jeho vede
ní, najdou mír a pokoj. Nic na světě je nemůže zarmoutit, když je Ježíš potěšuje svou 
přítomností. V dokonalém odevzdání je dokonalý odpočinek." (TV 230.231)

Diskusní otázky
Co čemu předchází: pokoj zachovávání zákona, nebo naopak? Pociťují lidé, 
kteří zachovávají zákon, pokoj proto, že nemají pocit viny? Anebo budou lidé 
přirozeně zachovávat zákon tehdy, když budou prožívat pokoj s Bohem, který 
jim vládne?
Jaký je vztah mezi spravedlností a pokojem? (Žalm 85,10-13) Jaké jsou dů
sledky přijetí Boží spravedlnosti?
Tvůj soused před třemi měsíci ztratil dobře placené zaměstnání, kde pracoval 
řadu let. Nyní mu banka vyhrožuje, že mu ukončí hypotéku na dům. Jednoho 
dne se tě zeptá, jak to děláš, že jsi vždycky klidný, i když máš problémy. Jak 
bys mu odpověděl?

Shrnutí
Když andělé oznamovali narození Pána Ježíše, zpívali o pokoji. Bůh nabízí svoji mi
lost a milosrdenství všem, kteří jej přijímají, a díky oběti Spasitele světa jim nabízí 
odpuštění hříchů.

Nestačí, když řekneme, že Bůh skrze svého Syna přinesl pokoj na tuto zemi, ne
bo když pokoj chápeme jako nadšení či stav, který sami v sobě vyvoláme. Pokoj 
získáme spíše tím, když přijmeme Ježíše Krista, protože on je naším pokojem.



8. úkol Týden od 15. do 21. listopadu

Božský rádce
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Hlavní myšlenka
Bůh svým dětem, které k němu vzhlížejí, nabízí ze své lásky dobrou radu.

Tématem úkolu na tento týden je Bůh jako rádce. Dobrá rada je vždy důležitá, ať už 
přichází od druhého člověka nebo od Boha. A Boží rada je vždy dobrá. V tomto svě
tě v mnoha případech vděčíme za radost a úspěch radám druhých, těžkosti a chy
by jsou často důsledkem toho, že nebereme vážně rady lidí nebo Boha. Boží slovo 
obsahuje mnoho Božích rad. Každá Boží rada |e tou nejlepší radou, jakou v daném 
případě můžeme dostat, protože Bohu jde o naše štěstí, prospěch a pokoj jak na 
této zemi, tak jednou ve věčném Božím království. Doposud jsme si příliš málo 
uvědomovali, jaká moudrost a hodnota se nachází v radách Božího slova. Když bu
deme dbát těchto rad, rozšíří se náš intelekt, naše tělo získá více zdraví, naše duše 
se očistí.

„Každá lidská bytost, ať je její lidský úděl jakýkoli, může mít s Božím slovem 
v rukou takového společníka, jakého si zvolí. Na stránkách Bible může vést roz
hovory s těmi nejlepšími osobnostmi lidského rodu a naslouchat hlasu Věčného, 
který promlouvá k lidem. Může kráčet ve šlépějích nebeského Učitele a naslouchat 
pravdám, kterým vyučoval na hoře nebo na širém moři... Ten, kdo prostřednictvím 
Božího slova žije v blízkosti nebe, se v nebeské společnosti bude cítit jako doma.“ 
(Ed 127)

Základní verš
„A bude mu dáno jméno: 'Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, 
Vládce pokoje.*“ Iz 9,5

I

Texty ke studiu.
Př 3,1.2; Kaz 12,13; Iz 40,13.14; Jer 31,3; 2 Tim 1,2; 2,7; Zj 3,18



Neděle 15. listopad

MOUDRÁ RADA
1. Proč je Hospodin důvěryhodným rádcem? Iz 40,13.14
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Když přijímáme Boží moudré a laskavé rady, je to jako bychom se Boha drželi za 
ruku. Bez těchto rad na tom nejsme o nic lépe než bezbožní lidé, kteří tápou v husté 
tmě a nevědí, kde o něco klopýtnou.

„Dobrořečím Hospodinu, on mi radí,“ píše žalmista a pak na Boží adresu říká: 
„Stezku života mi dáváš poznat.“ (Žalm 16,7.11) Bůh je jediný, kdo zná naši cestu 
života, a my můžeme plně důvěřovat jeho vedení.
3. Která vlastnost je nutným předpokladem ochoty nechat si poradit? Žalm 25,9

Rady Boha, který je vtělená moudrost, jsou vždy moudré. A rady Boha, který je vtě
lená láska, jsou vždy dobré. Počínáme si moudře, když jednáme podle moudrých 
rad. Bůh si svoji moudrost mohl nechat pro sebe. Ale kdyby to udělal, nebyl by 
Bohem lásky, protože láska se projevuje tím, že se dělí o moudrost nebo radu s po
třebným.

„Ať tě Bůh učí, jak si máš počínat. Denně se ptej na jeho vůli. Všem, kteří po 
tom upřímně touží, dává bezchybnou radu.“ (9T 276)

4. V jaké oblasti života prožíváš problémy? V manželství? Ve vztahu k příteli 
nebo spolupracovníkovi? Trápí tě negativní pocity, jako je hněv, pýcha nebo 
žárlivost? Jakou radu dává Bible pro tvůj problém? Co ti brání ji uplatnit?

S kým se Stvořitel tohoto světa, Bůh nekonečné moci, moudrosti a znalosti radil, 
když tvořil tento svět? On všechno zná a všemu rozumí. Jediné on může učit dru
hé a není nikoho, kdo by mohl radit jemu. Jedině on může dávat neomylné rady 
všem, ale není nikoho, kdo by mohl něčím usměrňovat jeho.

2. Jaký rozdíl vidí Šalomoun mezi člověkem, který si chce nechat poradit, 
a člověkem, který radou pohrdá? Př 12,15



Pondělí 16. listopad

RADA Z LÁSKY
1. Jaký vztah má Bůh k nám? Jer 31,3
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„Bůh od nás nepožaduje, abychom se vzdali něčeho, co slouží k našemu dobru. 
Vším, co koná, sleduje Bůh blaho svých dětí... Člověk se sám dopouští největšího 
bezpráví a největší nespravedlnosti vůči sobě, když smýšlí a jedná proti vůli Boží.“ 
(CK 33)

3. Proč se někdy zdráháme přijmout Boží radu? Pokud by sis mohl vybrat mezi 
peněžitým darem a dobrou radou, pro co by ses rozhodl a proč?

Pravá láska nezapomíná. Vždy se snaží pomoci, nikdy nechce ublížit. Jedním z nej
lepších projevů lásky je ochota pomoci. Dobrá rada často bývá jedním z nejhodnot
nějších darů. Její hodnota se sice nedá měřit lak jako materiální dary; přesto někdy 
může přinést velké materiální bohatství. Nebeská rada nám nabízí největší hodnoty, 
jaké v životě můžeme získat.

Lidská rada nemusí být daná z lásky ani nemusí být vždy moudrá. Lidé někdy 
dávají druhým takové rady, které by sami nechtěli. Někdo může radit spíše 
s úmyslem sám získat než pomoci druhému. Boží rada však vždy pramení z lásky 
a je užitečná a moudrá. Někdy se nám může zdát nevýhodná, ale ovoce, které při
náší, je vždy dobré.

Pán Bůh ty, které miluje, také kárá a trestá (Zj 3,19). Někdy Boží rada může znít 
jako přísná výtka, ale i ta je dána z lásky. „Mluvil pravdu, avšak vždy s láskou. Káral 
pokrytectví, nevíru a nepravost. Když pronášel své výtky, byly v jeho hlase cítit 
slzy.“ (CK9)

Různí lidé a situace vyžadují různé rady. Rada, která je vhodná pro jednoho, ne
musí být dobrá pro jiné. Pokud se lidé snaží uplatňovat radu danou pro druhé za 
naprosto odlišných okolností, mohou být výsledky špatné. Za takový nedostatek 
moudrého úsudku však nemůžeme vinit Boha.

2. Jakou radu dal Pán Ježíš bohatému mladíkovi? Mat 19,21



Úterý 17. listopad

RADA KAZATELI
1. Jakou radu dal Pavel Timoteovi? 1 Tim 4,12.15.16
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Stojíme-li na straně práva, na straně Boží, nemáme se čeho bát. Vzpomeň si na 
Pána Ježíše - ten se nebál bouře a neměl strach ani ze dvou mužů posedlých zlým 
duchem (Mat 8,23-34).

„Z této epištoly poznáváme, že Timoteus byl mužem mírné povahy a nebyl tak 
energický, jak by si Pavel přál. Proto apoštol svého mladého spolupracovníka po
vzbuzuje k větší rozhodnosti.“ (7BC 285)

3. Je apoštolova rada ještě dnes aktuální? I pro tebe?

Tato Pavlova slova jsou sice adresovaná Timoteovi, mají však velkou cenu pro kaž
dého, kdo chce být Boží pomocnou rukou.

Timoteus byl mladý kazatel, který měl život před sebou. Mohl se stát jen zcela 
průměrným pracovníkem. Nebo by možná vůbec neuspěl. Anebo mohl naopak do
sáhnout vynikajícího úspěchu. Pavel miloval Timotea jako vlastního syna a dal mu 
nejlepší rady pro to, aby se stal úspěšným.

„Tento list Pavel napsal Timoteovi v době, kdy byl kazatelem v efezském sbo
ru. Obsahuje především rady vedoucím sborů... Pavel vybízí Timotea, aby jednal 
takovým způsobem, který bude Bohu k radosti a věřícím, které mu Bůh svěřil, 
k užitku. Obrací se na Timotea s vážnou výzvou, aby směle kázal Boží slovo a brá
nil biblické učení.“ (7BC 285)

„Pavel vyzýval Timotea, aby přemýšlel o těch věcech, které jsou čisté a krásné, 
aby z nich všichni mohli mít užitek. Tato rada má velký význam i pro lidi v dnešní 
době. U našich pracovníků kladu důraz na důležitost čistoty každé myšlenky, kaž
dého činu. Každý máme před Bohem osobní odpovědnost, osobní úkol, který za 
nás nikdo jiný nemůže vykonat. Naší touhou by mělo být činit svět lepším. Měli by
chom pěstovat vztahy s druhými lidmi; ne však pro pouhou zábavu, ale pro vyšší 
cíl.“ (GW 125)

2. Jakou pravdu Pavel zaznamenal, když povzbuzoval Timotea k nebojácnosti?
2 Tim 1,7.8



Středa 18. listopad

NEBESKÁ RADA PRO VŠECHNY
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Lepší radu nemůžeme dostat, než abychom první věci dávali na první místo. 
Správné náboženství vyžaduje správné seřazení hodnot. Věčný život je na prvním 
místě. Ztratíme-li nebe, ztratíme všechno. Pokud nenalezneme Boha v tomto světě 
a nebudeme žít podle jeho vůle, ztratíme nejen to nejlepší, co můžeme prožít na té
to zemi, ale také věčný život.

2. Radí nám Pán Ježíš, abychom žili bezstarostným životem? Mat 6,25-34

„Boží zákon je zákonem lásky. Bůh nás obklopuje krásou, aby nás naučil, že na ze
mi nežijeme proto, abychom hospodařili jen pro sebe, kopáli, stavěli, dřeli a stara
li se. Chce, aby Kristova láska prozářila, obšťastnila a zkrášlila náš život. Podobně 
jako květiny máme službou lásky přinášet druhým radost.“ (MB 74)

Dnešní svět musí snášet důsledek hříchu, kterým je zkáza. Hříšní lidé ničí sebe 
i svět, ve kterém žijí.

Zapomeneme-li na Boha a jeho přikázání, zapomeneme na jedinou sílu, která 
drží svět pohromadě, jediný prostředek, který může uchovat radost a štěstí člově
ka a udržovat samotný život.

Musíme si uvědomit, že je Bůh na nebi a že jemu musíme být věrní. Budeme-li 
Bohu nevěrní, můžeme čekat, že na to sami doplatíme. Zradíme-li Boha, zradíme 
tím také sebe, druhé a také svět, ve kterém žijeme. Cenou za takovou nevěru je ži
vot na zemi bez Boží dobroty a lásky a ztráta života v nebesích.

3. Jak Micheáš shrnuje Boží požadavky? Mich 6,8

1. Jak shrnuje moudrý Šalomoun svoji životní zkušenost? Co znamená bát se 
Boha? Kaz 12,13



Čtvrtek 19. listopad

RADA PRO LID POSLEDNÍ DOBY
1. Jakou zvláštní radu Pán Ježíš udílí laodikejské církvi? Zj 3,18

1 Petr 5,8 

2 Petr3.11.14 
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1 Jan 3,3

4. Je těžší žít svátým životem v posledních dnech než v dřívějších dobách? 
Proč?

Nepotřebujeme být bohatí na statky tohoto světa Potřebujeme však duchovní bo
hatství. Význam symbolů zlata, bílého šatu a masti na oči můžeme chápat takto: zla
to - víra, která je založená na lásce; bílý šat - Kristova spravedlnost; mast na oči - 
schopnost daná Duchem svátým rozlišit pravdu od bludu.
2. Proč je důležité, abychom neustále bděli? Mat 25,13

Bůh nám zjevil mnoho podrobností o tom, jak se máme připravit na druhý Kristův 
příchod. Toto jsou některé rady, které by měl přijmout Boží lid poslední doby:

„Nespěme..., nýbrž bděme a buďme střízliví." (1 Tes 5.6)
„Proto se, bratří, tím více snažte...“ (2 Petr 1,10.11) Nikdy nesmíme polevit 

v opatrnosti, abychom nepadli.
„Blaze těm, kdo si vyprali roucha...“ (Zj 22,14) Potřebujeme roucho Kristovy 

spravedlnosti, abychom mohli vejít do jeho království.
„Neztrácejte proto odvahu...“ (Žid 10,35) V životě mohou přijít období čekání 

a nejistoty. Naše víra však musí zůstat pevná.
„Potřebujete však vytrvalost...“ (Žid 10,36.37) Kristův příchod je tak jistý, jako 

je jisté, že po noci následuje den. Očekávej jej!
„Tomu kdo zvítězí...“ (Zj 2,7) Křesťan je věrný spolubojovník Krista. Vítězství je 

zaručené.

3. Z uvedených textů vypiš další rady:



Pátek 20. listopad

Doporučené studium
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Shrnutí
Bůh nemlčí. Mluví A to, co řekne, je k užitku jeho stvoření. To platí i pro nás. I když 
se Adam a Eva svojí neposlušností a vzpourou vzdálili od Boha, Bůh nemlčel. 
Neodvrátil se od nás, ale zůstal s námi ve spojení.

Způsob, jakým náš úžasný Bůh udržel kontakt s nevěrným člověkem, je oprav
du obdivuhodný. Vždyť mohl jednoduše dát najevo svoje zklamání nad nedostat
kem důvěry našich prarodičů. On však učinil víc. Přišel do zahrady Eden a zavolal 
je k sobě. Nebo jim mohl jednoduše sdělit, jaké důsledky hříchu teď budou zakou
šet. Ale on učinil mnohem víc. Prvním lidem dal naději plného obnovení stavu před 
pádem do hříchu. Mohl jim zaslíbit lepší život někdy v budoucnu. Ale on učinil ne
skonale víc. Pomohl jim i jejich potomkům žít dobrým životem už zde na zemi. Bůh 
měl vždycky zájem o blaho a štěstí svých dětí. Proto jim vždy dával dobré rady.

O požehnání z uplatňování Božích rad si přečti Přísloví 3. kapitolu a 5. Mojžíšovu 
28. kapitolu. Z knihy Myšlenky z hory blahoslavenství si také přečti str. 106 -109.

„Kdyby se byli Izraelci řídili pokyny, které dostali, a využili je ve svůj prospěch, 
stali by se pro svět názorným příkladem zdraví a blahobytu. Kdyby byli jako národ 
žili podle Božího plánu, byli by ušetřeni nemocí, které postihovaly jiné národy. 
Vynikali by nad všechny ostatní národy tělesnou zdatností i silou rozumu. Byli by 
nejmocnějším národem na světě." (CZ 182.183)

Diskusní otázky
1. Co je v dnešní době zdrojem Božích rad?
2. Základním zdrojem Božích rad je Bible (Žalm 119,105). Pro které oblasti ži

vota je Bible především důležitým rádcem?
3. Proč by měl Boží lid studovat jak Bibli, tak spisy daru proroctví? 

Potřebujeme v dnešní době kromě Bible ještě další rady?
4. Kdybys měl dát kazateli nějakou radu ohledně jeho práce ve tvém sboru, co 

bys mu poradil?
5. Jak podřízení se, odevzdání se a pokora souvisí s účinností Božích rad ve

doucím i členům církve?



9. úkol Týden od 22. do 28. listopadu

Beránek Boží
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Texty ke studiu
2 Moj 34,5-7; Iz 53,5.6; Řím 3,28; 5,1; Fil 2,5-8; 1 Tes 5,23

Hlavní myšlenka
Přestože Bůh hřích nenávidí, poskytl člověku po jeho pádu do hříchu možnost 
smíření a tím mu dokázal svou lásku.

Základní verš
„Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: 'Hle, beránek Boží, 
který snímá hřích světa.1" Jan 1,29

Pán Ježíš přišel na zemi jako bezhříšný beránek, aby na sebe vzal vinu hříšného 
světa. Byl ochoten zemřít bez naděje na kříži, aby beznadějnému světu zajistil na
ději. Dnes nám nebe patří proto, že Pán Ježíš byl ochoten se nebe vzdát. Jsme sy
ny Božími proto, že Ježíš se stal Synem člověka.

„Satan měl Krista v nenávisti již v nebi pro jeho postavení u Boha. Jeho nená
vist ještě vzrostla, když byl sám sesazen. Nenáviděl toho, který sám sebe vydal, aby 
vykoupil hříšné lidstvo. Bůh dovolil svému Synu, aby na svět, na nějž si satan oso
boval nárok jako na své území, přišel jako bezmocné dítě podléhající lidským sla
bostem. Dovolil mu, aby se střetl s životními nesnázemi, s jakými se musí potýkat 
každá lidská bytost, a aby s nimi bojoval, jako s nimi musí bojovat každý lidský je
dinec, vystavuje se nebezpečí porážky a věčného zatracení.“ (TV 26)

Když chtěl Charles Spurgeon vyzkoušet akustiku jednoho sálu v Londýně, zvo
lal do prázdného hlediště: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!" Když děl
ník, který právě něco opravoval na stropě, uslyšel tuto větu, poklekl před Bohem 
a přijal spasení.

Tento týden se budeme chtít opět podívat na Božího beránka. Poslechněme si 
opět Janovo volání a přijměme od Krista záchranu.



Neděle 22. listopad

BOŽÍ ÚMYSL S HŘÍŠNÍKY
1. Proč Jan Křtitel označuje Mesiáše jako Božího beránka? Jan 1,29
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V 3. knize Mojžíšově 4. kapitole čteme, jak se má postupovat, „když se někdo ne
úmyslně prohřeší proti kterémukoli příkazu Hospodinovu něčím, co se dělat ne
smí“ (v. 2). Jsou zde zmíněny čtyři skupiny hříšníků: kněz, společenství, vládce 
a prostý člověk. Od těch, kdo lépe znali zákon, se vyžadovala dražší oběť, ale ani 
chudý člověk nebyl zbaven povinnosti obětovat.

„Beránek byl levnější než kozel, a proto se od chudého člověka očekávalo, že jako 
oběť přinese beránka. Proto se beránek považoval za oběť chudých. To, že Bible opa
kovaně Pána Ježíše nazývá Božím beránkem, má tedy zvláštní význam.“ (1BC 732)

Pro Židy měl beránek také úzkou souvislost s velikonočními svátky, které se sla
vily na připomínku vysvobození z egyptského otroctví. Tyto svátky poukazovaly ta
ké na vysvobození člověka z otroctví hříchu díky zástupné oběti Mesiáše, kterého 
očekávali.

Zvolání Jana Křtitele u Jordánu „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ 
muselo v myslích shromážděného davu vyvolat mnoho dohadů. Tehdy si však ne
uvědomovali, že před nimi stojí ten, který o tři roky později přinese oběť za hříchy 
světa.

Jaké myšlenky se objevily v Ježíšově mysli, když slyšel tato slova! Věděl, že to
to proroctví v sobě zahrnuje Getsemane a Golgotu. On se měl stát obětí za hříchy 
padlého lidstva.

2. Jaké svědectví o Bohu zaznamenali David a Jeremjáš? Žalm 103,8-14;
Jer 29,11

Bůh nás vidí ne takové, jací jsme, ale jací bychom měli být a jací budeme, až nás 
vysvobodí z hříchu a zachrání nás od jeho důsledků.

„Nesmíme si představovat Boha pouze jako soudce, který se chystá vyslovit 
nad námi rozsudek. Bůh nenávidí hřích, ale z lásky k hříšníkům dal sebe v osobě 
Ježíše Krista, aby všichni mohli být zachráněni a dosáhli věčné blaženosti v krá
lovství slávy.“ (5T 633)

3. Jaké myšlenky se ti vynoří v mysli, když slyšíš volání „Hle, beránek Boží, 
který snímá hřích světa“?



Pondělí 23. listopad

BOŽÍ MILOST VŮČI HŘÍŠNÍKŮM
1. Jak se Bůh představil Mojžíšovi? 2 Moj 34,6.7
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Boží spravedlnost vyžaduje, aby přestupník byl za svůj hřích potrestán. Spravedli
vým trestem je smrt. Pokud by tedy platila pouze spravedlnost, všichni bychom 
zemřeli, protože všichni jsme zhřešili. Bůh je však milostivý. A jedině díky této jeho 
milosti je možné, aby hříšník zůstal naživu. Bůh v Ježíši Kristu zaplatil za všechny, 
kdo litují svých hříchů a přijímají Ježíše jako toho, který za ně zemřel. Boží milost je 
nepochopitelně velká. Je však skutečná. Pokud odmítneme opatření, která byla pro 
naše spasení učiněna, bude se na nás v plnosti vztahovat spravedlnost.
2. Co je důkazem toho, že Boží milost není závislá na našich skutcích? Řím 5,8

Představme si, že by nejbohatší a nejštědřejší člověk na světě vytvořil fond, ze kte
rého by každý mohl dostat 100.000 korun, pokud o ně požádá. Bude tento multimi
lionář sledovat, kolik lidí se přihlásí, aby využilo jeho nabídku? Bude ho zajímat, proč 
se někteří lidé o této možnosti nedověděli a proč někteří, i když o ní věděli, nic ne
udělali pro to, aby peníze získali?

Bůh Otec a Bůh Syn se zájmem sledují, kdo přijme jejich dar milosti. Někteří se 
o něm doposud nedověděli. A někteří, kteří už o této nabídce slyšeli, jí věnují pra
malou pozornost. Satan se snaží tento dar před mnoha lidmi skrýt, zatímco Bůh se 
snaží svůj dar nabídnout co nejvíce lidem. Nutit je však nemůže, protože tím by dal 
za pravdu satanovi, který Boha obvinil, že své stvoření nutí k poslušnosti. Bůh ve 
své lásce vyzývá hříšníky, aby se odvrátili od svých hříšných způsobů, a dovoluje 
jim, aby k němu přišli a na jeho lásku svobodně odpověděli. Tuto Boži lásku jen stě
ží pochopíme. Nikde jinde se nemůžeme setkat s podobným jednáním. Proto nás 
Bůh musí stále znovu ujišťovat, že nás nechce zničit. Skrze Jeremjáše řekl: „Neboť 
to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky 
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jer 29,11)

„Jaký námět pro nejhlubší úvahy! Nepřekonatelná láska Boží k světu, který ho 
nemiloval!“ (CK 11)

3. Zastav se na chvíli a přemýšlej o „nepřekonatelné lásce Boží k světu, který 
ho nemiloval“! Mysli při tom na sebe. Jsi součástí tohoto světa. Nakolik mi
luješ Boha? Jak se tvá láska projevuje?



Úterý 24. listopad

NEBESKÁ OBĚŤ ZA HŘÍŠNÍKY
1. Jakou dvojnásobnou obětí Bůh projevil svoji lásku k nám? Fil 2,5-8
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Z historie známe případy, kdy někdo přinesl oběť syna nebo dcery pro svou vlast. 
To jistě nebylo pro nikoho lehké. Mnozí rodiče by raději sami zemřeli, jen aby jejich 
dítě mohlo žít. Nejvyšší oběť se stala měřítkem největší lásky a milosti.

Byla to dobrovolná oběť. Ježíš mohl zůstat po boku Otcově. Mohl si ponechat 
■slávu nebes a hold andělů. Rozhodl se však, že vrátí žezlo do rukou Otcových a že 
sestoupí s vesmírného trůnu, aby mohl přinést světlo těm, kteří dlí ve tmě, a život 
těm, kteří mrou." (TV 11)

Dřív, než Ježíš přišel na zemi, věděl, jaké utrpení, ponížení a hanba jej čeká. 
Věděl, že jím budou opovrhovat a odmítat ho, bičovat, plivat mu do tváře, jednat 
s ním jako s nejhorším zločincem. Ale on byl ochoten toto vše podstoupit.

Kristovu oběť znázorňuje nevinný beránek na obětním oltáři. Až do té doby, kdy 
Kristus podstoupil oběť na kříži, obětní systém neustále hříšníkům připomínal, ja
kou cenu bude muset Bůh zaplatit za jejich spasení.

3. Co jsi ochoten pro Boha obětovat? Co žádá po tobě?

„Nyní je celé naše nitro naplněno jednou myšlenkou - Božím ponížením... Tak jako 
nejsme schopni označit hranice jeho slávy, tak nemůžeme určit ani hloubku jeho 
milosti... Jeho ponížení při vtělení a potupné smrti, kterou zemřel, v nás vyvolá ob
div a vděčnost, když si uvědomíme, že vzal na sebe chudobu kvůli nám a že pro 
nás, zbloudilé ovce, tento božský Pastýř obětoval sebe jako beránka Božího. 
Dobrovolně položil svůj život a opět jej přijal, aby již nikdy nemusel zemřít.“ 
(Edward H. Bickersteth)

2. Co měl Abraham pochopit, když mu Bůh přikázal, aby obětoval svého syna?
1 Moj 22,1-13



Středa 25. listopad

NAŠE HŘÍCHY VLOŽENÉ NA BOŽÍHO BERÁNKA
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"A vše, co vytrpěl - krůpěje krve stékající z jeho hlavy, jeho rukou a nohou, smr
telný zápas, který zmučil jeho tělo, a nevýslovná duševní úzkost, která naplnila je
ho duši, když Otec skryl svou tvář - promlouvá ke každému člověku: To pro tebe 
snáší Syn Boží toto břímě vin, pro tebe vítězí nad nadvládou smrti a otvírá brány 
ráje. Ten, jenž ztišil rozbouřené jezero a kráčel po zpěněných vlnách, ten, jenž děsil 
ďábly a zaháněl nemoci, jenž otvíral oči slepým a mrtvým vracel život - se obětuje 
na kříži z lásky k tobě. Ježíš, jenž snímá hřích, snáší hněv božské spravedlnosti 
a pro tebe se stává sám hříchem.“ (TV 534)

2. Proč Kristus nesl naše hříchy? 1 Petr 2,24

Když Ježíš Kristus umíral na kříži, zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opus
til?“ (Mat 27,46) Hříchy všech věků spočinuly na Kristu a oddělily jej od Boha. 
Zemřel kvůli hříchu.

„Spasitel nemohl vidět, co je za branou hrobu. Nebyla mu poskytnuta naděje,' 
že vyjde z hrobu jako vítěz nebo že Otec přijme jeho oběť. Obával se, že hřích je 
Bohu tak odporný, že zůstane od něho odloučen navěky. Kristus prožíval úzkost, 
kterou pocítí hříšník, až se milost přestane přimlouvat za hříšné lidstvo. Tento po
cit hříchu, který na něho jako na zástupce člověka přivodil Otcův hněv, učinil kalich, 
který pil, tak trpký a zlomil srdce Syna Božího.“ (TV 532)

3. Občas se každý člověk cítí Bohem opuštěný. Jak ti v takových chvílích může 
pomoci Kristovo zvolání z Mat 27,46?

1. Při čtení úryvku z Izajášova proroctví nahraď zájmeno „náš“ zájmenem „můj“.
Iz 53,5.6



Čtvrtek 26. listopad

BÚH, KTERÝ OSPRAVEDLŇUJE
1. Co musíme udělat pro své ospravedlnění? Řím 3,28; 5,1
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Ospravedlnění je opakem odsouzení. Kristovým záměrem bylo lidstvo ospravedl
nit, nikoli odsoudit.  <

Jsme „ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši“ (Řím 
3,24), ne „na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše“ 
(Gal 2,16). Kristus hříšníky ospravedlňuje v okamžiku, kdy jej vírou přijmou - ne
musí dosáhnout svatosti.

„Nemáme vlastní spravedlnost, kterou bychom mohli obstát před požadavky 
zákona Božího. Kristus však pro nás připravil východisko. Žil na zemi uprostřed 
týchž zkoušek a pokušení, jimž musíme čelit my. Přesto žil bez hříchu. Zemřel pro 
nás a nyní nám nabízí, že vezme na sebe naše hříchy a dá nám svou spravedlnost. 
Odevzdáš-li se mu a přijmeš-li ho za svého Spasitele, budeš jeho zásluhou pova
žován za spravedlivého, ať je tvůj život sebehříšnější. Kristův charakter stojí na místě 
tvého charakteru a Bůh tě přijímá tak, jako bys byl nehřešil." (OK 43.44)

Hříšníci nemají pokoj s Bohem; jsou jeho nepřáteli. Hřích bojuje proti Bohu, pro
testuje proti poslušnosti jeho zákona a jeho vůle. Smrt je důsledkem hříchu. Kristus 
však přišel na svět, aby nás vysvobodil od trestu smrti a obnovil mír mezi námi 
a Bohem. Nabízí místo nepřátelství lásku, odpuštění místo odsouzení, smíření mís
to rozdělení.

Toto vše je zahrnuto ve slově „ospravedlnění“. Bůh nás přijímá ne pro to, co jsme 
vykonali pro Boha, ale pro to, co Bůh vykonal pro nás skrze Krista. Ospravedlnění 
začíná v okamžiku, kdy vírou přijímáme spasení v Kristu. Mění naše postavení 
u soudního dvora v nebi. Naše hříchy jsou odpuštěny. A Bůh nás přijímá jako čle
ny nebeské rodiny. Můžeme se těšit z pokojného a šťastného vztahu s Bohem.

2. Co Pán Ježíš staví do protikladu k záchraně člověka? Jan 3,17



Pátek 27. listopad
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Shrnutí
Modli se následující modlitbu: „Beránku Boží, ty ses dobrovolně rozhodl vzít na se- 
be hříchy světa. Já přijímám tvoji dokonalou oběť jako dostatečné odčinění všech 
svých hříchů. Prosím o tvoji přítomnost v mém životě, abych měl sílu být posluš
ný. Ty jsi moje síla, můj věčný pomocník. Náš Otec tě učinil mojí moudrostí, spra
vedlností, posvěcením a vykoupením. Amen."

Doporučené studium
Bůh je nejen Bohem, který ospravedlňuje, ale který také posvěcuje. Co nás násle
dující verše učí o tomto procesu? Skut 26,18; Jan 17,17; 1 Kor 1,30; 1 Tes 5,23; 
Ezech 11,18-20; Gal 5,16-25 Čti také z knihy Cesta ke Kristu kapitolu „Růst v Kristu“, 
str. 46-52.

Ospravedlnění znamená, že jsem očištěn od viny hříchu a že jsem osvobozen od 
trestu. Posvěcení znamená, že mě Duch svátý posiluje, abych odolával hříchu.

Snahou hříchu je zničit v nás Boží obraz. Evangelium v nás naopak Boží obraz 
obnovuje. Kristus přišel na svět proto, aby nám zjevil Boží charakter, zemřel za na
še hříchy pro naše ospravedlnění, ale také posvěcení. Máme-li věčně žít ve svatem 
nebi se svátým Bohem, musíme přijmout a projevovat jeho dar svatosti (Žid 
12,14). Přeměna od hříšnosti ke svatosti vyplývá ze Spasitelovy spravedlnosti. Je 
to Boží svátý zákon, který je zapsán do srdcí spasených.

„Každý den je náš a v průběhu dne máme žít pro Boha, vírou zušlechťovat náš cha
rakter ve spravedlnosti Kristově. Každý den bychom měli vkládat do Kristových rukou 
s prosbou, aby vedl všechny naše záměry a plány. Každý den bychom druhým měli dě
lat pouze to, co bychom si přáli, aby oni dělali nám. Měli bychom být vždy připraveni 
používat příjemná slova, která by vycházela ze srdce plného lásky. Měli bychom proje
vovat trpělivost, ukazovat světu, co to znamená žit podle Kristových slov, a neustále mít 
na paměti, že náš život je spjat s životem toho, kdo za nás zemřel. Kristus a člověk se 
stávají „jedno“ tak, že se Duch a charakter Kristův projevuje na jeho následovnících ho
dinu co hodinu, minutu co minutu. Vírou se Kristus pro věřícího člověka stává sprave
dlností, posvěcením a vykoupením." (E. Whiteová, ST 11.7.1892)
Diskusní otázky
1. Proč jedině Kristus splňoval všechny podmínky stát se Božím beránkem?
2. Co bylo těžší: to, že Otec dal svého Syna, nebo to, že Syn obětoval sebe pro 

naši záchranu? Proč?



10. úkol Týden od 29. listopadu do 5. prosince

Múj Otec a múj Búh
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Základní verš
“Tys můj Otec, můj Bůh, moje spásná skála.“ Žalm 89,27

Texty ke studiu
5 Moj 7,6-8; Žalm 34,8-10; 91,2; 145,18; Mal 3,16.17; Řím 8,38.39.

Hlavní myšlenka
Bůh všeho tvorstva očekává, že se stane naším nejdražším přítelem a nejbliž- 
ším průvodcem, a tak se staneme jeho zvláštním lidem.

Pro Davida byl Bůh naprosto skutečný. David ze své osobní zkušenosti věděl, že Búh 
vede pokorné a učí je chodit po své cestě (Žalm 25,9). Poznal, že Hospodin dává 
svému lidu sílu a žehná svůj lid pokojem (Žalm 29,11). Byl si jist, že Hospodinův an- 

v. děl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je chránit (Žalm 34,8).
Podle Davida by byl blázen ten, kdo by řekl: „Bůh tu není.“ (Žalm 53,2)

Pro Davida je Boží milosrdenství lepší než život, a proto jej chválí zpěvem. 
U Boha vždy nachází pomoc, proto zpívá o své radosti a vděčnosti.

Cílem úkolu na tento týden je ukázat, že nebeský Bůh je osobním Bohem svých 
dětí na zemi. Ve všech dobách, od Adama až po současnost, byli vždy lidé, kteří 
Boha znali jako svého spasitele, vysvoboditele od hříchu, průvodce a společníka 
v každodenním životě. V životě není nic důležitějšího než prožívat s Bohem vztah 
osobního přátelství. Při studiu tohoto úkolu přemýšlej, nakolik je Bůh tvým osob
ním Bohem.



Neděle 29. listopad

BÚH A JEHO LID
1. Ke komu má Bůh vztah jako ke svému synu? Mal 3,16.17
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Jana je stydlivá, a proto málokdy někoho osloví jako první. Když začala navštěvo
vat třídu sobotní školy, vadilo jí, že se učitel s otázkami obracel jen na jejího man-  
želá a nikdy ne na ni. A tak tam přestala chodit.

Přemýšlej chvíli, kteří členové tvého sboru už delší dobu nebyli ve sboru. Napiš 
jim přátelský dopis nebo jim zavolej. „Mějme zájem jeden o druhého.“

Pokud má na někdo zemi prožívat úzké přátelství, jsou to Boží děti. Tak tomu bylo 
ve starozákonních dobách i v době po Spasitelově prvním příchodu. Bůh sleduje 
jejich přátelství a žehná jim.

Boží děti by však neměly zaměřovat svůj pohled jen na sebe a na své záležitos
ti. Mají se zajímat o potřeby lidí okolo sebe a všechny povzbuzovat, aby s větší lás
kou a snahou konali dobré skutky. Boží děti by se neměly zajímat výhradně o své 
spasení, ale také záchranu druhých. To předpokládá, že budou věrně navštěvovat 
společná shromáždění (v. 25), kde se mohou vzájemně povzbuzovat a svojí jedno
tou a vírou vydávat svědectví okolnímu světu. To je tím důležitější, čím více se při
bližuje druhý Kristův příchod.

3. Proč někteří členové nenavštěvují sobotní školu? Co bychom mohli udělat, 
aby se tato situace zlepšila?

V několika prvních úkolech tohoto čtvrtletí jsme poznávali Boha jako mocného 
a velkého. Další úkoly se zase zabývaly Boží laskavostí - jeho zájmem o nás, jeho 
láskou jako spasitele a jeho myšlenkami o pokoji. Tento týden se na něj budeme dí
vat očima těch biblických postav, které Boha poznaly jako osobního přítele. 
Pozveme Pána Boha do našeho srdce a domova jako toho, s kým můžeme sdílet 
všechny naše radosti i starosti. Budeme mít příležitost znovu navázat věčné přátel
ství s tím, kdo nás stvořil a dokonale nám rozumí.

2. Jak bychom měli navazovat přátelství s druhými lidmi? Žid 10,24



Pondělí 30. listopad

BÚH A ČLOVĚK -1. ČÁST
1. Proč si Bůh vyvolil Izrael? 5 Moj 7,6-8
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Bůh nazývá Abrahama svým „přítelem". Jak toto přátelství vzniklo? Zdá se, že první 
podnět vzešel od Boha. Přišel k Abrahamovi (1 Moj 12,1) a přikázal mu, aby ode
šel z města Ur do země, kterou mu ukáže. Z biblického podání je zřejmé, že Bůh 
a Abraham spolu uzavřeli smlouvu. Tak měl vzniknout velký národ, jehož úkolem 
by bylo přinést požehnání celému světu. Z Abrahamovy strany nebylo přátelství 
s Bohem vždy ideální. Občas jednal spíš ze strachu. Jeho nebeský přítel jej však ni
kdy neopustil.

Božími přáteli se můžeme stát jedině tím, že odpovíme na jeho přátelství. Tato 
odpověď zahrnuje přijetí jeho ochrany, moudrosti, vedení a přátelství. „Bůh je na
ším přítelem v utrpení a těžkostech, ochráncem v nebezpečí. Ochraňuje nás před 
tisíci nebezpečími, která nevidíme.“ (SD 16)

Žalmistovi činilo potěšení přemýšlet o Božím zákonu a jeho skutcích. Jeho mysl 
se často zabývala dobrotou jeho Učinitele a jeho úžasnou prozřetelností, se kterou 
vytvořil podmínky pro štěstí všeho stvoření. Takový přístup vede k důvěře. Copak 
by mohlo existovat smysluplné přátelství bez důvěry? Když člověk pozvedne svoji 
mysl k nebi, začne si všímat nejen nápadných projevů Boží moci, ale i drobných 
požehnání života. Můžeme pozorovat majestátnost lesů a hor, nebo obdivovat krásu 
jediného listu - jsou to cesty, které nás přivádějí blíže k Bohu. Bible nás směřuje 
k našemu Stvořiteli a umožňuje nám vidět, jak Bůh jedná s člověkem v nejrůzněj
ších životních situacích. Cas strávený nad posvátnými stránkami Bible při osobních 
pobožnostech nás přivádí blíže k našemu Příteli. „Přibližte se k Bohu a přiblíží se 
k vám." (Jak 4,7b)

3. Co pro tebe znamená Boží ujištění, že nám je vždy připraven pomoci? Iz 41,8-10;
43,5-7.10

2. Jaké vlastnosti měl Abraham, na základě kterých jej Bůh vyvolil za otce 
Božího lidu? 1 Moj 12,4.7.8; 15,6; 18,17-19; Iz 41,8



Úterý 1. prosinec

BÚH A ČLOVĚK - 2. ČÁST
1. Co vyjadřují obrazy, kterými žalmista popsal svůj vztah k Bohu? Žalm 91,2

70

Všechny nádherné věci, které Bůh dal druhým lidem, chce dát i každému z nás. Od 
nás očekává, že budeme mít otevřené oči našeho duchovního zraku a budeme při
praveni reagovat na Boží oslovení.

3. Pod jakou podmínkou můžeme navázat s Bohem osobní vztah? Jer 29,13

„Ti, kdo se odevzdají jeho vedení a jeho službě, se nikdy neoctnou v situaci, pro niž 
by Bůh neměl řešení. Ať se nacházíme v jakékoli situaci, plníme-li jeho slovo, máme 
v něm průvodce, který nás povede naší cestou. Ať jsme se dostali do jakýchkoli ne
snází, máme v něm spolehlivého rádce. Ať prožíváme jakýkoli zármutek nebo ztrá
tu, ať trpíme pocitem samoty, máme v něm laskavého přítele." (CZ 163)

„Prožíváme-li s Bohem přátelství, musíme jej vždy upřednostňovat, jednat 
s ním jako s váženým přítelem a ve všech našich záležitostech jej klást na první 
místo.“ (SD 27)

2. Která slova nebo věty v následujících textech vyjadřují osobní vztah 
s Bohem? Jób 19,25-27; 2 Tím 4,8; Zj 3,20-22



Středa 2. prosinec

BOŽÍ BLÍZKOST
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„Naše srdce domovem Božím! Dveře, kterými Kristus vchází s uklidňujícím poci
tem, že přichází na své místo, kde jej obklopí láska, kde je doma. Ty roztříštěné 
kousky víry a lásky, které mu se studem nabízíme, znamenají pro Pána mnoho. 
Protože stále se často stává, že přichází mezi své a jeho vlastní jej nepřijímají...

Když si uvědomujeme, kolikrát jsme Boha zklamali a zradili, povzbudí nás pří
běh o Zacheovi. Přestože měl na svém kontě mnoho zlého, Pán Ježíš se nechal po
zvat do jeho domu. ‘Učiníme si u něho příbytek,' říká Ježíš o sobě a o nebeském 
Otci. Domov!" (The lnterpreter's Bible 710.711)
3. Jaký je rozdíl mezi tím, když máme pocit Boží blízkosti a když máme víru 

v jeho blízkost? Kdy jsi zažil jedno nebo druhé?

Výraz „utíkat se k Hospodinu" znamená uctívat jej, pociťovat jeho sílu a svoji závislost. 
My vždy potřebujeme pomoc. Ke komu se obrátíme v našich potřebách? Můžeme být 
v pokušení obrátit se na druhé lidi či na někoho vysoce postaveného. Žalmista však 
před tím varuje. Je jen jeden, kdo může uspokojit všechny naše potřeby, včetně těch 
nejniternějších.

Pán Ježíš nás vybízí, abychom se modlili „v pravdě" - ve vážnosti a prostotě srd
ce. Nikdy nesmíme sloužit dvěma pánům, ani zklamat důvěru našeho Pána. Občas 
jsme v pokušení spolehnout se na bankovní účet, na přátele, na své schopnosti ne
bo chytrost. Spolehnout se na to, co můžeme vidět a cítit, se zdá snazší než spolé
hat na Boha, který je neviditelný a našimi smysly nepostižitelný. Ovšem víra, která 
„pevně počítá s tím, co nevidíme“ (Žid 11,1), nás povzbuzuje vždy, když se chceme 
přiblížit Bohu. Pak si můžeme být jisti, že on nás nikdy nenechá padnout.
2. Za jakých podmínek si Pán Ježíš a jeho Otec u nás učiní příbytek? Jan 14,23

Pokud si křesťan představuje Boha jako hlavního účetního, nebude jej chtít mít moc 
blízko. Peněžní deník s jeho dluhy a pohledávkami může obsahovat až příliš přes
né záznamy. Bylo by lepší, kdyby se Bůh moc nepřibližoval. Jestliže se však křes
ťan dívá na Boha jako na svého přítele a toto přátelství bude chápat jako zvláštní 
přednost, Boží přítomnost mu bude v každé chvíli přinášet radost a potěšení.
1. Co znamená výraz „utíkat se k Hospodinu“? Žalm 118,8.9



Čtvrtek 3. prosinec

BOŽÍ DOBROTA
1. Souhlasíš s prohlášením žalmisty bez výhrad? Žalm 34,9*11
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„Važte si Boži dobroty. Uvědomujte si požehnání, která přijímáte. Přirozené výhody, 
vlohy a radosti neberte jako samozřejmost: naučte se za to všechno Bohu děkoval. 
Neberte Bibli ani Kristovo evangelium na lehkou váhu. Nepřistupujte k jednomu ani 
k druhému jen příležitostně... Klaďte si spolu s žalmistou otázku: 'Jak se mám odvdě
čit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?' Kéž byste mohli odpovědět: 'Zvednu 
kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno... Hospodine, prosím, já jsem tvůj 
služebník... Svoje sliby Hospodinu splním.' (Žalm 116,12-18)“ (J. I. Packer)

Na Boží dobrotu můžeme odpovědět také tím, že se staneme prostředníky po
žehnání pro okolní svět. Jedním z Božích zákonů je zákon dávání a přijímání. Ti, 
kdo se o svá požehnání sdílejí s druhými, brzy dostanou další požehnání od Dárce 
všeho dobrého. Když církev jako celek zaměří svoji energii na šíření Božího neko
nečného požehnání světu, sama poroste a bude se viditelně přibližovat Božímu 
království.

3. Vzpomeň si na dobu, kdy se ti nedařilo. Jak bys dokázal, že i tehdy byla při 
tobě Boží dobrota? Dal ti Bůh vše, co jsi potřeboval? Jak jsi mu projevil svou 
vděčnost?

Boží dobrota se projevuje tím, že Bůh nám dává všechno, co opravdu potřebujeme. 
Každý z nás okouší štědrou Boží péči. Není přesvědčivější zkušenosti, než když za
žijeme situaci, kdy nám může pomoci jedině Bůh. Neustále prožíváme obavy o své 
každodenní potřeby. Ale když nám okolnosti odejmou všechny viditelné prostřed
ky a my přesto zjištujeme, že Bůh nám dává vše, co potřebujeme, pak si teprve 
skutečně uvědomíme, jak dobrý je Bůh.

Je těžké představit si Iva, který je králem zvířat a je nejsilnější mezi šelmami, 
hladového. A přece se to může stát, říká žalmista. Ale těm, kteří důvěřují Bohu, Bůh 
zaslibuje naplnění základních životních potřeb. Jejich úděl je lepší než těch, kteří 
mají nějaké výhody, ale žijí bez naděje.

2. Jak bychom měli reagovat při pohledu na Boží dobrotu? Žalm 107,8.9;
105,1.2



Pátek 4. prosinec

1.

4.
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2.
3.

Shrnutí
Ve světle Božích úžasných vlastností si uvědomujeme vlastní nehodnost nazývat se 
jeho přáteli. A přesto nás tento velký Bůh vyzývá, abychom osobně zakusili jeho 
přítomnost, lásku a dobrotu. Pokud se na něj trpělivě spolehneme, převede nás 
přes obtížné úseky našeho života jako vítěze.

Doporučené studium
Tento týden jsme se učili o Božím vztahu k jeho lidu, o Božím vztahu k člověku ja
ko jednotlivci, o Boží blízkosti a dobrotě. O Boží neměnné lásce k nám čti v Řím 
8,38.39 a v Mat 23,37. Jak apoštol Pavel srovnává lidskou lásku s Boží láskou 
v Řím 5,6-8? Jaký příklad používá Iz 49,15, když chce vyjádřit, že Bůh nemůže za
pomenout na svůj lid? Přečti si také kapitolu „Boží láska k člověku“ z knihy Cesta 
ke Kristu, str. 7-12.

„Když se nějaký Žid musel pro chudobu rozloučit se svým dědictvím a prodat 
se do otroctví, připadla povinnost vykoupit ho i s dědictvím tomu, kdo mu byl pří
buzensky nejbližší (3 Moj 25,25; 47-49; Rut 2,20). Podobně i úkol vykoupit nás 
a naše dědictví, jež jsme ztratili hříchem, připadl tomu, kdo je nám „nejbližší“. Prá
vě aby nás vykoupil, stal se Kristus naším nejbližším příbuzným. Náš Spasitel je 
nám bližší než otec, matka, bratr, přítel či milý. 'Neboj se,' praví, 'nebo vykoupil jsem 
tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.'...

Kristus miluje nebeské bytosti, které obklopují jeho trůn. Čím si však vysvětlit 
onu velkou lásku, jíž miluje nás? Nemůžeme ji pochopit, můžeme ji však poznat 
a ověřit si ji vlastní zkušeností. A jsme-li v příbuzenském vztahu k Ježíši, s jakou 
laskavostí se pak musíme chovat k těm, kdo jsou bratry a sestrami našeho Pána!“ 
(TV 226.227)
Diskusní otázky

Jaké dobro může vzejít pro církev i pro svět ze vzájemného přátelství Božích 
dětí? Uvažuj o konkrétních příkladech.
Jakým způsobem můžeme zůstat v úzkém kontaktu s Bohem?
Vysvětli, jak se v praxi projevuje Boží přítomnost. Jak ji prožíváš ve svém ži
votě?
Jak bys vysvětlil zvědavému příteli, co pro tebe znamená Bůh? David řekl, že 
Bůh je pro něj světlem na cestě a silou jeho života (Žalm 27,1; 18,2).



11. úkol Týden od 6. do 12. prosince

Hospodin zástupů
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Texty ke studiu
1 Moj 19,1.12.13; Mat 16,27; Luk 2,8-11; Žid 1,14; Zj 5,11; 7,1

Hlavní myšlenka
Andělé, kteří nesobecky slouží Bohu, hrají důležitou roli v našem každodenním 
životě a aktivně přispívají k našemu spasení.

Kdo jsou „zástupy“? Bible používá tento výraz pro označení andělů, kteří tvoří zá
stupy, jejichž pánem je Bůh. Andělé obklopují Boží trůn a uctívají Boha. V některých 
případech viděli anděly i lidé a poznali sílu, kterou andělé používali na jejich ochra
nu (1 Moj 32,1.2; 2 Král 6,17).

David nazval Boha „Hospodin zástupů" tehdy, když se blížil ke Goliášovi (1 Sam 
17,45). Tento výraz použil znovu, když psal oslavný Žalm 24 (v. 10). Jeremjáš na
zývá Boha tímto jménem 88krát. Vyjadřuje tím, že Bůh je Spasitel a Ochránce své
ho lidu.

Chceme-li lépe poznat Boha, musíme něco vědět o jeho andělských zástupech. 
Tyto nebeské bytosti jsou vždy připraveny kdekoli ve vesmíru splnit úkol, který jim 
Bůh dá. Myriády andělů jsou v Božích službách na této zemi. Každé Boží dítě má 
svého strážného anděla. Každý anděl má možnost kdykoli přijít k Bohu a jeho ne
beskému trůnu.

Tento týden se budeme snažit lépe poznat Boha tím, že budeme studovat čin
nost jeho andělských zástupů. Budeme sledovat, jak používá anděly při svém pů
sobení v zájmu lidstva.

Základní verš
„Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je 
bránit." Žalm 34,8



Neděle 6. prosinec

ANDĚLÉ OKOLO BOŽÍHO TRŮNU
1. Jaké bytosti viděl Jan okolo Božího trůnu a v jakém počtu? Zj 5,11
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Bůh je nekonečně velký. A vesmír je nekonečně rozsáhlý. Boží působení musí být 
nepředstavitelně složité. Své záměry Bůh koná za pomoci andělů.

Boži dílo na tomto světě je velice důležité jak pro Boha, tak pro každého člově
ka, ať je věřící nebo ne. Bůh sleduje každý detail. On ví o každém vrabečku, který 
spadne na zem.

Andělé pomáhají udržovat celý nepředstavitelně složitý chod naší země. 
Ezechiel (1,15-21 a 10,9-16) přirovnává zdánlivě chaotický běh událostí na tomto 
světě ke kolům, která ovládají čtyři bytosti, cherubíni, kteří jsou zase řízeni Bohem 
(Ezech 1,26.28; 10,1.5.18-20).

2. Popiš Jákobův sen, o kterém čteme v 1 Moj 28,10-15. Co symbolizuje?

David říká, že „Hospodin si postavil trůn na nebesích“ a že „všemu vládne svou krá
lovskou mocí“. V jeho vládě mu pomáhají andělé, kteří plní, co řekne, „vždy posluš
ní jeho slova" (Žalm 103,19-21). Míkajáš viděl „Hospodina, sedícího na trůně. 
Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva“ (1 Král 22,19). Daniel vidě 
Věkovitého, jak usedl na svůj trůn, který zářil jako „plameny ohně“ (Dan 7,9.10). Pel 
říká, že andělé mají dokonce zájem i o naše spasení (1 Petr 1,10-12). Tyto věci, kte 
ré smrtelníkův zrak nemůže vidět, jsou stejně skutečné a nekonečně důležitější než 
viditelné věci na zemi. Bible nám poodhrnuje oponu a umožňuje nám vidět úžasný 
zájem nebe o dění na zemi.
3. Proč se andělé zajímají o tvé spasení? Co nám to naznačuje o jejich povaze?



Pondělí 7. prosinec

KRISTŮV DOPROVOD
1. Jakou roli budou hrát andělé při druhém Kristově příchodu? Mat 16,27
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Když se Kristus modlil, aby Bůh od něj vzal kalich utrpení, zjevil se mu z nebe po
slaný anděl, který jej posiloval.

3. Když se ohlížíš za svým životem, vzpomeneš si na nějakou situaci, kdy ses 
modlil, aby od tebe Bůh odňal „kalich“, a on místo toho poslal „anděla“, kte
rý ti pomohl „kalich“ vypít? Jakou podobu měl tvůj „kalich“ a jakou „anděl“?

Nebeští andělé budou doprovázet Krista a budou vykonávat jeho rozkazy. Když sa
tan vyvolal vzpouru v nebi, část andělů se přidala na jeho stranu, ale většina andě
lů zůstala věrná Kristu (Zj 12,4.7.8).

Věrní andělé zůstali v úzkém spojení s Kristem a pokračovali v boji proti půso
bení satana. Mnohé činnosti, které se dějí v nebi, mají vliv na celý vesmír. Žádná 
z nich však nemá tak velký význam, jako je úsilí o získání padlého světa zpět na Boží 
stranu. Andělé v tomto díle velmi úzce spolupracují s Kristem. „Náš Spasitel... je 
obklopen nebeskými inteligentními bytostmi, cherubíny, serafíny a množstvím an
dělů.

Všechny tyto nebeské bytosti mají jeden společný zájem - církev v padlém svě
tě. Pod Kristovým vedením se snaží, pomáhat všem lidem, kteří vzhlížejí ke Kristu 
a věří v něj.“ (7BC 967.968)
2. Při kterých dvou zvláštních příležitostech sloužili andělé Kristu? Mat 4,1-11; - 

Luk 22,39-43



Úterý 8. prosinec

SLUŽBA ANDĚLŮ LIDEM
1. Jakou úlohu mají andělé na této zemi? Žid 1,14
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V předcházejícím úkole jsme se učili, jakou oběť podstoupila božská Trojice pro zá
chranu tohoto světa. Tím jsme nechtěli říci, že by Bůh měl menší zájem o ostatní o- 
bydlené světy nebo že by neprožíval úzký vztah s jejich nepadlými obyvateli. Náš 
svět se však stal předmětem Boží nevýslovně pozornosti a nekonečných požehnání, 
protože je ztraceným světem. Bůh používá službu andělů jako vojáků ve své armá- 

. dě. Andělé se účastní každé bitvy a mají podíl na každém vítězství. Do boje o zá
chranu padlého světa jsou osobně zapojeni.

„V životě každého přicházívají období těžkých zklamání a trudnomyslnosti, kdy 
nás zaplavuje jen smutek a žal a kdy je nám těžko uvěřit, že Bůh je stále laskavým 
dobrodincem svých pozemských dítek, dny, kdy nesnáze sužují duši tak, že smrt 
se nám zdá lepší než život. Tehdy mnozí ztrácejí víru v Boha, podléhají pochybnos
tem, upadají v nevěru. Kdybychom v takových obdobích mohli duchovním zřením 
pochopit smysl Božího opatření, viděli bychom anděly, kteří se snaží zachránit nás 
před námi samými, postavit nás na základ pevnější než věčné hory, aby v nás vy
vstala nová víra, nový život.“ (PK 106)
2. V kterých dalších případech se lidé vědomě stýkali s anděly? Skut 12,7-10;

Mat 28,1-7

„Po tomto zářícím žebříku neustále vystupují a sestupují andělé a přinášejí prosby 
potřebných a zkoušených k nebeskému Otci a dětem člověka nosí požehnání a na
ději, povzbuzení a pomoc. Tito andělé světla vytvářejí nebeské ovzduší kolem člo
věka a pozdvihují nás k neviditelnému a věčnému.“ (SA 101)

3. Za jakých podmínek si můžeme uvědomit, že andělé slouží v náš prospěch?
2 Král 6,17



Středa 9. prosinec

POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV
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Když Marie poprvé slyšela zprávu od anděla, silně se znepokojila. Anděl však po
kračoval a ona postupně získávala klid a začala se s Božím pověřením ztotožňo- 

• vat. Tím se stala příkladem pro nás všechny - abychom byli ochotni přijmout Boží 
pokyny.

„S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli 
za hosty anděly.“ (Žid 13,2) Toto bylo napsáno v době, kdy hotelů bylo málo a ty, 
které existovaly, byly velice špinavé, nedostupně drahé a špatné pověsti. Dnes je 
situace jiná. Mnoho lidí nás o nocleh nežádá. Ale princip zůstává.

3. Jak můžeš projevit svou pohostinnost?

1. Jakou zprávu přinesl zástup andělů pastýřům? Luk 2,8-12 Jakou píseň an
dělé zpívali? v. 13.14

„Nebe a země nejsou dnes od sebe vzdálenější než tehdy, kdy pastýři slyšeli zpěv 
andělů. Lidstvo je dnes předmětem péče nebes právě tak, jako jím bylo tehdy, kdy 
se prostí lidé prostého povolání setkávali s anděly v pravé poledne a mluvili s ne
beskými posly na vinicích a na polích. Také nám, lidem obyčejným, se může nebe 
přiblížit na dosah. Andělé z kůrů nebeských budou provázel kroky těch, kdo se ří
dí přikázáním Božím." (TV 25)
2. Popiš další případy, kdy andělé přinesli lidem důležité zprávy od Boha. Soud 

13,1-5; Mat 1,18-21; Skut 27,22-26



Čtvrtek 10. prosinec

POSELSTVÍ SOUDU
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Bezbožnost města Sodomy už dosáhla takových rozměrů, že se Bůh rozhodl odej
mout od něj svoji ochranu a milost a vykonat nad ním soud. V té době přišli andě
lé, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Jejich trpělivost a naléhání svědčí o tom, jak 
nás Bůh usiluje ochránit před zkázou tohoto světa.
2. Jakou úlohu Bůh andělům také svěřuje? 2 Par 32,20.21; 1 Par 21,14.15; Mat 

24,31

Občas andělé dostávají i nepříjemné úkoly. Poté co Adam s Evou zhřešili, andělé 
střežili vstup do zahrady Eden, aby lidé neměli přístup ke stromu života. Před po
topou, když Noe se svojí rodinou a zvířata už byli v arše, přišel anděl zavřít dveře 
korábu.

1. Jaké poselství přinesli andělé Lotovi? 1 Moj 19,1.12.13

„Bůh Hebrejů zvítězil nad asyrskou pýchou. Čest Hospodinova byla obhájena v očích 
okolních národů. V Jeruzalémě naplnila srdce lidí čistá radost. Jejich opravdové pros
by o vysvobození byly provázeny vyznáním hříchů a mnohými slzami. Ve své velké 
bídě se plně spolehli na spásnou moc Boží a Bůh je neopustil." (PK 237)

V době konce se budou andělé podílet na událostech souvisejících se zapeče- 
ťováním (Zj 16; 7,2.3). Potom, až se bude Pán Ježíš blížit na oblaku k této zemi, 
budou andělé svého Krále doprovázel. Budou svědky toho, jak s sebou domů vez
me své vykoupené. Jak jasně budou zářit! Jak budou šťastní, až budou moci opět 
otevřít brány ráje a dovést své lidské přátele ke stromu života!

3. Jsou slučitelné ničivé činy Božích andělů s Boží dobrotou?



Pátek 11. prosinec

Doporučené studium

4.
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1.
2.
3.

Andělé také zasahují do událostí na tomto světě. Jak popisuje Jan tuto jejich čin
nost? Zj 7,1 Jak byl Daniel zachráněn od smrti? Dan 6,23

Bůh pověřuje neviditelné anděly, aby na naší zemi drželi na uzdě síly, které by 
snadno mohly vyvolat osudový konflikt a způsobit zkázu světa. Satan všude pod
něcuje lidi k projevům zla a násilí. Boží andělé jim v tom však brání. Nebýt této čin
nosti andělů, netrvalo by dlouho a světový válečný konflikt by propukl takovým 
způsobem, že by nastal závěrečný Armagedon.

„Boží lid čekají těžké zkoušky a utrpení. Od jednoho konce země až na druhý 
ovládá národy duch války. Avšak uprostřed doby těžkostí, která se blíží - doby 
soužení, jakého nikdy nebylo - bude Boží lid pevně stát. Satan a jeho andělé jej 
nemohou zničit, protože andělé, kteří vynikají silou, je budou chránit." (2SM 55)

J

Diskusní otázky
Proč má poselství od anděla stejnou váhu, jako kdyby přišlo přímo od Boha?
Jaký vztah mají andělé k těm, kteří prožívají utrpení a pronásledování?
Jak Bůh využívá anděly k tomu, aby nás uchránil před nebezpečím? Svoji od
pověď dolož biblickými příklady. Jsou andělé s námi, když se nám stane ně
co zlého? Opět svoji odpověď doplň příklady z Bible.
Kdy jsi ve svém životě pocítil zásah andělů?

Shrnutí
Nebeský Bůh, kterému sloužíme, je Bůh zástupů. Na jeho příkaz se nespočetné 
množství andělů pohybuje ve vesmíru, aby splnili jeho přání. Nic je tak netěší, jako 
když mohou splnit nějaký úkol, vykonat nějakou službu pro svého milovaného 
Stvořitele.

Andělé nám neustále stojí po boku. Povzbuzují nás na cestě života. Nabízejí nám 
příležitosti k duchovnímu růstu. Slouží nám v našich každodenních potřebách. 
Neměli bychom chválit Boha za to, že o nás projevuje tak osobní pozornost a vše
možně nám pomáhá v našich životních bojích?



12. úkol Týden od 13. do 19. prosince 1998

Pomáhající Búh
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Texty ke studiu
Žalm 27,1-3; 48,15; Iz 41,10; 59,18-20; Nati 1,7; Ef 3,20

„Prosím, pomozte mi!“ Když někdo zavolá záchrannou službu, je okamžitě spojen 
s dispečerem, kterému se na počítači ukáže jeho jméno, telefonní číslo a adresa. 
Proto za ním dispečer může poslat záchranáře, i kdyby volající nebyl schopen jas
ně popsat svůj problém.

Jako křesťané máme Boha, který zná naše jméno, místo a okolnosti dokonce 
dřív, než jej požádáme o pomoc.

V minulých dobách Boží lidé potřebovali poznat Boha jako svého pomocníka, ale 
dnes to potřebujeme ještě víc. Nyní, v posledních hodinách světových dějin, proží
váme větší pokušení a nebezpečí než kdy v minulosti. Žijeme v době, o které Kristus 
předpověděl, že se nepřátelé budou snažit, aby „svedli i vyvolené, kdyby to bylo 
možné" (Mat 24,24). O naší době Bůh řekl, že k nám sestoupil ďábel „plný zlosti, 
protože ví, jak málo času mu zbývá“. Drak „začal pronásledovat ženu“ a „rozpoutal 
válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží 
a drží se svědectví Ježíšova" (Zj 12,12.17). V tomto úkole se budeme snažit lépe se 
seznámit s Bohem jako se svým nebeským pomocníkem a ochráncem.

Hlavní myšlenka
Bůh nám pomáhá svojí neomezenou mocí, chrání nás a vede nás ve všech si
tuacích.

Základní verš
„Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může 
udělat člověk?"* Žid 13,6



Neděle 13. prosinec

BOŽÍ MOC
1. Jaké máme představy o Boží moci? Proč pro nás Bůh nečiní víc? Ef 3,20
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„Slabost nebo nedostatek může člověka vést do stavu, kdy se otevře Duchu sváté
mu. K Bohu přicházíme většinou tehdy, když ho potřebujeme. Pocit nedostateč
nosti nás vede k modlitbě... K takové závislosti na Bohu docházíme zpravidla teh
dy, když nastane situace, na kterou sami nestačíme. Když naše já je sraženo až do 
prachu, Bůh může plně vstoupit do našeho srdce.“ (The lnterpreter's Bible 409)

Prorok Izajáš (40,28-31) nás ujišťuje, že „kdo skládají naději v Hospodina, nabý
vají nové síly; vznášejí se jako orlové". Skládat naději v Hospodina neznamená, že 
prostě nebudeme nic dělat. Znamená to, že budeme vyhlížet Boží vedení a sílu. 
Tajemství našeho úspěchu spočívá v Bohu, ne v nás, ani v prostředí nebo v úloze, 
kterou nám Bůh dal.

Zdá se nám, že Kristovo pověření církvi, aby zvěstovala evangelium všem ná
rodům, je příliš náročné? Pak si připomeňme Kristovo zaslíbení: „A hle, já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ „Je mi dána veškerá moc na ne
bi i na zemi." (Mat 28,20.18)

3. S jakou „slabostí“ jsi v poslední době zápasil? Přivedlo tě to k větší závislosti 
na Bohu? Modli se, aby ti Bůh dal sílu vytrvat a aby tě nadále vedl v práci 

„ pro něj.

Pokud potřebujeme, aby nám někdo pomohl, jdeme za tím, kdo je schopen nám 
pomoc poskytnout. Když potřebujeme spravit hodinky, seřídit motor nebo postavit 
dům, obrátíme se na odborníka.

V dnešní době máme sklon spoléhat na vědu. Domníváme se, že věda má ne
omezené možnosti. Často hovoříme o zázracích medicíny nebo techniky a máme 
za to, že stačí jen investovat víc peněz a času a najdeme odpovědi na všechny pro
blémy. Skutečností však je, že jsme omezení jak časem, tak prostředím. Přes 
všechny naše snahy a schopnosti musíme stále počítat se smrtí a koncem světa. 
Jsme-li moudří, hledíme výš, k Bohu, který nám může pomoci. A jeho možnosti 
jsou neomezené.
2. Za jakých okolností se může nejvýrazněji projevit Boží moc? 2 Koř 12,7-10



Pondělí 14. prosinec'

BOŽI OCHOTA POMOCI
1. Proč se za žádných okolností nemusíme bát? Iz 41,10
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„Ten, který nám rozumí lépe, než si rozumíme my sami, nám ve své láskyplné pé
či a zájmu o nás někdy odepře vyhovět, když sobecky hledáme uspokojení svých 
tužeb. Nedovolí nám, abychom opomíjeli plnění sice všedních, ale důležitých po
vinností, které nás čekají. Tyto povinnosti představují často právě potřebný výcvik, 
kterým se připravujeme pro odpovědnější úkol. Naše plány se často neuskuteční 
proto, aby se mohly podařit Boží plány...

Tajemství, která nás zde znepokojovala a přinášela nám zklamání, nám budou 
ve věčném životě objasněna. Poznáme, že naše zdánlivě nevyslyšené modlitby 
a naše zklamané naděje patří k našim největším požehnáním.“ (CZ 319)

3. Když Bůh vždy stojí při mně, proč se tak často zdá, že okolnosti stojí proti 
mně? Proč se mi tak často stává, že Bůh mi chce pomoci v době a způso
bem, který neodpovídá mým představám? Jak se mohu za takových okol
ností vyhnout zklamání?

Každé Boží dítě může mít naprostou jistotu, že Bůh je ochoten a schopen mu po
moci a dát mu sílu. Boží touhou je pomáhat svým dětem. Tak jako milující matka, 
tak i Bůh je připraven přinést pro své dítě jakoukoli oběť.

Když Eliáš prchal před Jezábel, aby si zachránil život, zjevil se mu Bůh a ukázal 
mu, že „s tichou důvěrou a spolehnutím se na Boha najde u Boha pomoc, kdykoli 
to bude potřebovat...

Za všech okolností musíme mít pevnou důvěru v Boha a věřit, že nás neopustí, 
když si zachováme svoji bezúhonnost." (3T 292.293)

„Pro všechny, kdo se vztahují po řídící ruce Boží, je chvíle největšího zoufalství 
chvílí, kdy božská pomoc je nejblíže. S vděčností pak pohlédnou zpět na nejtem
nější část své cesty. ‘Pán dovede zachraňovat zbožné.1 (2 Petr 2,9) Vyvede je z kaž
dého pokušení a z každé zkoušky s upevněnou vírou a bohatšími zkušenostmi.“ 
(TV 369.370)

2. Jak žalmista vyjádřil svoji jistotu Boží pomoci? Žalm 27,10 V Čem se proje
vuje jeho pomoc? Žalm 121,1-3.5.7



Úterý 15. prosinec

BĎH - OCHRÁNCE SVÉHO LIDU
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Máme někdy pocit, že se celý svět spiknul proti nám? Možná. Nemáme však žád
ný důvod obávat se toho, jak to dopadne. Stojí-li na naší straně Bůh, náš Pomoc
ník, můžeme si být jisti vítězstvím. Jsou zde sice nepřátelé, ale nemusíme se jich 
bát. Musíme počítat s tím, že snažíme-li se konat dobro, sily zla se zaměří proti 
nám. Nemusíme však žít ve strachu. Jediné, co potřebujeme, je víra v Boha a od
vaha, kterou dává. Tak můžeme pociťovat pokoj v srdci a prožívat vítězství.

2. Jakými obrazy popisuje David Boží ochranu? Žalm 17,6-9

1. 0 co David prosil? Jak jeho modlitba souvisí s jeho strachem a úzkostí? 
Žalm 27,1-5

Zřítelnice oka. V hebrejštině tento výraz doslova znamená „človíček". Označuje oč
ní zornici a tento název dostala pravděpodobně proto,-že lidé v zornici viděli jako 
v zrcadle svůj zmenšený obraz. Žalmista ve své modlitbě vyjadřuje jistotu, že Bůh 
jej bude chránit takovým způsobem, jak si člověk chrání svůj zrak. Porovnej s po
dobným obrazem v 5 Moj 32,10 a Př 7,2.

„Skryj mě ve stínu svých křídel." Výraz, který žalmista často používá, vychází 
z představy ptačí matky, která chrání svá mláďata. Porovnej s 5 Moj 32,11.12 a Mat 
23,37.

„Nedivte se, když na cestě k nebesům není všechno příjemné. Nemá smysl, 
abychom se dívali na své nedostatky. Když se budeme dívat na Ježíše, temnota 
ustoupí a zazáří pravé světlo. Každý den jděme vpřed s Davidovou modlitbou: 'Drž 
mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.' Na všech cestách života se 
setkáváme s nebezpečím, ale my můžeme jít bezpečně, pokud následujeme Mistra, 
který jde před námi, a důvěřujeme-li tomu, kdo nám říká: 'Následuj mě."Ten, kdo 
mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.' Ať naše srdce 
odpoví na Boží lásku. Potřebujeme posvěcení duše, těla i ducha. Po tom musíme 
toužit.“ (3BC 1143)

3. Jací „nepřátelé“ na tebe útočí? Jaké „bitvy“ musíš svádět? Možná že něco 
nebo někdo tě pokouší nebo situace, kterou zrovna prožíváš, ti neposkytuje 
radostný výhled do budoucnosti. Jak ti Boží zaslíbení mohou pomoci v tako
vých situacích? >



Středa 16. prosinec

BÚH - POMOCNÍK V KRIZI
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Žijeme ve světě, kde ti, kteří věrně slouží Bohu, musí počítat jak s útoky nepřítele, 
tak s projevy Boží moci. Kdyby Pán Bůh nechal své děti bez pomoci, neobstály by 
v boji s nepřítelem. Není to však jejich boj, ale Boží. V každé krizi je Bůh se svým 
lidem, připraven pomoci a vysvobodit.

„V průběhu dějin Bůh znovu a znovu předivným způsobem zasahoval a vysvo
bozoval svůj lid. Tuto zkušenost bude jeho lid opět prožívat při velké krizi v poslední 
době. Nastane okamžik, kdy se bezbožní lidé budou domnívat, že si Boží lid úplně 
podrobili. Tehdy se zjeví Pán, zničí nepřátele a vezme svaté s sebou domů, kde ob
drží své dědictví." (4BC 312)

2. Jakým způsobem Bůh v uvedených situacích zasáhl a jak to posiluje tvoji ví
ru? 2 Moj 14,10-15; Est 7,2-4; Dan 3,17-19

1. Jak Bůh pomáhal svému lidu, když se nacházel v krizových situacích? 
Iz 59,12-17

„Pán Bůh lidem v průběhu dějin ukazoval způsoby i důvody svého jednání. Kdykoli 
nastala krize, zjevoval se lidem a zasahoval, aby překazil satanovy úmysly. Nejet 
nou dopustil, aby se krize v životě národů, rodin i jednotlivců vystupňovaly, a jeh 
zásah vystoupil do popředí. Ukázal, že uprostřed věřících je Bůh, který uchováv 
svůj zákon a obhájí svůj lid.“ (KP 102.103)

„V nejtemnějších dnech, kdy se zdá, že všechno ztratilo smysl a nahání hrůzu, 
mějte víru v Boha. Bůh koná svou vůli a dělá všechno dobře ve prospěch svého li
du. Síla těch, kdo ho milují a slouží mu, se bude každý den obnovovat.

Bůh může a chce poskytnout svým služebníkům všechnu pomoc, kterou potře
bují. Dá jim moudrost, kterou si uspokojování jejich potřeb vyžaduje.“ (CZ 324)

3. Jakou krizovou situaci jsi zažil v poslední době? Jak ti v ní Bůh pomohl? 
Můžeš říci, podobně jako to vyjádřili Šadrak, Méšak a Abed-nego: „Jestliže 
můj Bůh, kterého uctívám, mne bude chtít vysvobodit,... vysvobodí mne. Ale 
i kdyby ne, budu mu dál věrně sloužit“?



Čtvrtek 17. prosinec

BŮH VEDE SVŮJ LID
1. Na která zaslíbení se můžeme vždy spolehnout? Žalm 32,8; 48,15
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Výraz „spočine na tobě mé oko“ vyjadřuje, že se jedná o velice osobní vedení. Je 
to víc, než jen udílet rady a pak člověka nechat, ať si dělá, co chce. Znamená to ne
ustálý Boží zájem o člověka. Je to vedení, které uplatňuje rodič vůči svému dítěti - 
dobrovolně, ochotně a s hlubokým zájmem o jeho dobro.

Bob Mumford ve své knize „Jiný pohled na vedení“ srovnává hledání Boží vůle 
s činností kapitána na lodi:

„Do jednoho přístavu v Itálii lze vplout jedině úzkým kanálem mezi nebezpeč
nými skálami a útesy. V minulosti už mnoho lodí v tomto místě ztroskotalo.

Pro zajištění lepší bezpečnosti lodí postavili v přístavu tři majáky. Když kormi
delník na lodi vidí všechna tři světla v zákrytu tak, že vypadají jako jedno, dovede 
loď bezpečně do přístavu. Pokud vidí dvě nebo tři světla, bezpochyby ví, že je v ne
bezpečí."

Bůh nám také dal tři majáky, aby nás vedly. Uplatňuje stejný navigační princip - 
všechna tato tři světla musí být v zákrytu, abychom mohli kráčet bezpečně. Těmito 
třemi majáky jsou: Boží slovo, Duch svátý, náš rozum, cit. Tyto tři skutečnosti nás 
povedou po jeho cestě.
2. Nauč se zpaměti jednu z následujících proseb o Boží vedení a často ji pou

žívej ve svých modlitbách: Žalm 27,11; 31,4; 43,3.



Pátek 18. prosinec

Doporučené studium

1.
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2.
3.

Jakou roli hraje důvěra v Boha, když k němu přicházíme s prosbou o pomoc? Nah 
1,7. Může lidská zkušenost přispět k důvěře v Boha? 2 Kor 1,9; Žid 3,12. Objasni, 
co pro žalmistu znamenala důvěra v Boha. Žalm 91,1-4

Pokud jdeme vpřed s plnou důvěrou v Boha a spolehneme se na jeho sílu, má
me neomezené možnosti. Přečti si Fil 4,13. Pavel si byl dobře vědom svých sla
bostí. Dobře však také znal nekonečnou Boží sílu, kterou měl k dispozici.

„Bůh chce vykonat velké věci pro ty, kdo mu důvěřují. Důvod, proč křesťanští 
duchovní nepožívají větší sily, je v tom, že příliš věří ve svou vlastní moudrost a ne
dávají Pánu příležitost, aby projevil svou moc k jejich prospěchu. Bůh pomáhá 
svým věřícím dítkám v každé nouzi, jestliže v něho vkládají svou plnou důvěru 
a věrně ho poslouchají.“ (PP 366)

Diskusní otázky
Pokud se nám nedostává důvěry v Boha, jak ji můžeme získat? Vysvětli, ja
ký je vztah mezi důvěrou v Boha a poslušností jeho přikázání.
Jak máme rozumět tomu, že Bůh někdy člověka ochrání a jindy ne?
Jaký je vztah mezi Písmem a tichým, nenápadným hlasem Ducha svátého? 
Jak se to projevuje v životě člověka, který touží po Božím vedení?

Shrnutí
Důvěra v Boha se prolíná vším, co jsme tento týden studovali. Bůh nám chce po
skytnout svoji všestrannou pomoc v boji s nepřítelem a pro náš růst jako Božích 
synů a dcer. Je však naprosto zřejmé, že pokud nepůjdeme cestou poslušnosti 
a důvěry, mnoho Boží pomoci nezískáme.



13. úkol Týden od 20. do 26. prosince

Král králů
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Texty ke studiu
Žalm 24,7.8; Iz 32,1; 33,22; Dan 2,44; 1 Tím 1,17; Zj 5,12.13

Základní verš
„Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný. Před jeho rozlícením 
se chvěje země, pronárody neobstojí před jeho hrozným hněvem.“ Jer 10,10

Hlavní myšlenka
Brzy bude celý vesmír radostně oslavovat konečné vítězství našeho slavného 
Krále králů a zřízení věčného království spravedlnosti.

Písmo nazývá Boha Králem. V dnešní době už nemáme mnoho králů, a proto bu
de užitečné, když si připomeneme, co úřad krále představoval.

V dobách, kdy vznikaly jednotlivé knihy Bible, byli králové svrchovanými vládci 
nad svou zemí. Jejich slovo bylo zákonem. Stejně tak Bůh má nejvyšší moc. 
Očekává od nás, že budeme poslušní jeho přikázání.

Někteří králové nejednali vždy správně, mnohdy jejich rozkazy vycházely ze zlých 
pohnutek. Náš Bůh, na rozdíl od pozemských králů, je spravedlivým králem.

Někteří králové byli velice malým, pokud vůbec nějakým, přínosem pro svůj ná
rod. Byli pouhou loutkou. S naším Bohem, kterého můžeme nazývat Králem slávy, 
to však je naprosto jiné.

Král býval také zachráncem svého lidu, chránil jej před nepřáteli. Ne všichni krá
lové však toho byli schopni; někteří v boji proti nepřátelům prohráli. Náš Bůh je za
pojen do boje za pravdu. Je králem, který nikdy nezklame ty, kdo k němu přijdou 
s prosbou o záchranu, vždyť jeho vítězství je jisté. V tomto úkole budeme poznávat 
Boha jako Krále králů.



Neděle 20. prosinec

BÚH - KRÁL
1. Které čtyři funkce úřad krále zahrnoval? Iz 33,22
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Většina vládců dnes svoji moc rozděluje mezi řadu dalších osobností. Uvědomují 
si, že jedinec má omezené možnosti. Náš Pán, který je naším králem, je však scho
pen zastávat všechny uvedené úlohy, stejně jako mnoho dalších.
2. Jaké jednání Abraham očekávaLod Soudce vší země? 1 Moj 18,25

Abraham říká, že by bylo nespravedlivé, kdyby spravedlivý trpěl stejně jako své
volník. Povšimni si také toho, že svévolníkovi se může dostat zvláštní milosti díky 
přítomnosti několika spravedlivých lidí. Uvědomil sis už někdy, že pokud jsi plně 
odevzdán Bohu a posloucháš jej, tvoji bližní mohou mít prospěch z tvé přítomnos
ti mezi nimi?

Bůh nemá zájem na odsouzení a zničení světa (Jan 3,17). Pokud však lidé od
mítají přijmout Boží milost, odsuzují sami sebe.
3. Jaký je vztah mezi odsuzováním druhých a zákonem? Jak 4,11.12



Pondělí 21. prosinec

VĚCNÝ KRÁL
1. Které tři Boží vlastnosti zmiňuje Pavel v 1 Tim 1,17?
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Život má velkou hodnotu. A Bůh si přeje, abychom ho měli v hojnosti (Jan 10,10). 
On je jediným zdrojem života (Jan 11,25). Poznání Boha nám přináší věčný život 
(Jan 17,3).

a) 
b) 

c) __________________ :___________________________________

David v Žalmu 145,13 píše, že Boží království je věčné a že Boží „vláda přečká 
všechna pokolení“. Tak se dovídáme, že Boží autorita vládne ve všech dobách a na 
každém místě. Jinými slovy - Bůh je jediný vládce vesmíru a jako takový od nás 
očekává poslušnost a úctu.

V Mal 3,6 Bůh říká: „Já Hospodin jsem se nezměnil." Bůh zůstává po celou věč
nost stále stejný a to nás naplňuje jistotou, že splní svá zaslíbení.

Na druhé straně můžeme pozorovat, jak jsou lidé nestálí. Lában podvedl Jákoba 
a změnil své slovo desetkrát (1 Moj 31,7). V tomto životě se na nic nemůžeme 
plně spolehnout, a už vůbec ne na bohatství (1 Tim 6,17). Můžeme si být jisti pou
ze tím, že Bůh je nebeský vládce, že má vše ve své moci a že jsme v jeho péči, když 
se na něj spolehneme.

2. Co je darem Boží milosti v protikladu se mzdou hříchu? Řím 6,23 Jaký vý
znam mají slova „mzda“ a „dar“ použitá v této souvislosti?



Úterý 22. prosinec

KRÁL SLÁVY
1. Jak je nazván Hospodin v 7. a 8. verši 24. žalmu?

2. V čem spočívá Boží sláva? 2 Moj 34,6.7
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Boží sláva se projevuje v jeho laskavém charakteru. Někteří lidé mají představu, že 
sláva se projevuje jedině okázalostí, bohatstvím a mocí. Boži sláva se však týká pře
devším vnitřních hodnot. Bůh je slavný tím, čím je. Mojžíš viděl Boha v projevech 
jeho dobroty a milosti. ' -

Chceme-li odrážet Boží slávu ve svém životě, musíme mu dovolit, aby nás pře
tvořil (Ezech 36,26.27). První list Korintským 13 . kapitola a Galatským 5,22.23 ho
voří o Boží dobrotě, která by na nás měla být vidět.

Boží sláva však není patrná pouze na Boží dobrotě a milosti. Můžeme ji pozo
rovat také na zápasu se zlem. Když se hřích poprvé objevil v nebi, Lucifer a jeho 
andělé si na Boha vymysleli mnoho obvinění. Propukl boj. ve kterém Michal a jeho 
andělé bojovali proti drakovi a jeho andělům (Zj 12,7-9). Zápas pokračoval na kří
ži, kdy se zdálo, že satan zvítězil. Boží vítězství se však potvrdilo vzkříšením. Král 
slávy je mocným bojovníkem. Můžeme se dovolávat jeho síly. V něm se stáváme 
novým stvořením.
3. Jak můžeme prakticky uplatnit výzvu apoštola Pavla „všechno čiňte ke slá

vě Boží“? 1 Kor 10,31



Středa 23. prosinec

ZÁVĚREČNÉ VÍTĚZSTVÍ
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Pán Ježíš řekl svým učedníkům, aby sledovali znamení jeho příchodu (Mat 24,42). My 
víme, že žijeme v posledních dnech, protože proroctví se již téměř všechna naplnila. 
Pán Bůh však nechce, abychom znali přesné datum Kristova příchodu (Skut 1,7). 
Máme být stále připraveni, protože jeho příchod bude nenadálý (Mat 24,44).

Nejde však pouze o to, abychom se stali šťastnými účastníky vítězství Krále slá
vy nad satanem, ale měli bychom pociťovat hlubokou odpovědnost za milióny hříš
níků, kteří nepoznali Spasitele a jsou odsouzeni k věčnému zahynutí.

„Znovu vyzývám členy církve, aby byli křesťany, tedy aby se podobali Kristu. Je
žíš pracoval ne pro vlastní prospěch, ale v zájmu druhých. Jeho činnost byla zamě
řena na požehnání a záchranu ztracených. Jste-li křesťany, pak budete napodobo
vat jeho příklad. On položil základy a na nás je, abychom se stali spolupracovníky 
na jeho díle. Jaký materiál však chceme klást na tento základ? 'Dílo každého vyjde 
najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo kaž
dého člověka.' (1 Koř 3,13) Pokud všechnu svoji sílu a schopnosti zasvětíte pouze 
věcem tohoto světa, váš život se podobá dřevu, trávě a slámě - materiálu, který 
shoří v ohni posledního dne. Naopak nesobecká služba pro Krista je znázorněna 
trvanlivým materiálem, jako je zlato, stříbro a drahé kamení." (5T 466)

3. Zhodnoť, jaká je tvoje práce pro Pána. Jaký materiál kladeš na základ, kte
rý založil? Modli se, abys s jeho pomocí dokázal lépe následovat jeho pří
klad.

1. Stručně vyjádři, co Daniel říká o budoucnosti pozemských království 
a o Božím království. Dan 2,44

Blíží se okamžik, kdy se každý rozhodne, na kterou stranu sporu se postaví, a kdy 
Bůh řekne „dost“^
2. Co Bůh říká o době konečného vítězství? Zj 22,20



Čtvrtek 24. prosinec

KRÁLOVSTVÍ SPRAVEDLNOSTI
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1. Jaký výraz používá Izajáš, když popisuje, jak bude Bůh vládnout ve svém 
věčném království? Iz 32,1

„Kralovat spravedlivě. Izajáš přechází od bezprostředního útoku Asyřanů na Jeru
zalém (31,8.9) k období klidu, které mělo nastat... Podobně Kristus překoná sata
novy síly a nastolí věčné království spravedlnosti a slávy. Jako obvykle, také zde 
Izajáš po vylíčení těžkostí přechází k prorockému obrazu pokoje a bezpečí. Popisuje 
slávu mesiánského věku, který nastane. V tomto mesiánském obrazu 'král' před
stavuje Krista." (4BC 224)

2. Který výhled je posilou a nadějí Božího lidu? Zj 19,6.7; 21,4; Iz 25,9

Být spasen - to je cíl, který si někteří z nás jen stěží umí představit. Pavel se pova
žoval za jednoho z největších hříšníků (1 Tm 1,15). Boží milost je však velká (v. 14). 
Jóšua byl nazván oharkem vyrvaným z ohně (Zach 3,2). Bůh však učinil všechna 
potřebná opatření pro jeho záchranu. Stejně to bude i s námi. Budeme se radovat 
z toho, že nás Bůh spasil i přes všechny naše slabosti.

Pro nás je velkou předností, že budeme moci žít v Božím věčném království jen 
díky jeho odpuštění. Bůh touží po tom, abychom žili v jeho království. Pán Ježíš se 
na nás obrací s milostivým pozváním (Jan 14,1-3). Jan ve Zjevení popisuje, že viděl 
novou zemi a zaznamenal pozvání Ducha (Zj 22,17). Apoštol Pavel říká, že utrpení, 
která prožíváme na tomto světě, se nedají srovnat s budoucí slávou (Řím 8,18.19). 
Musíme se naučit zaměřovat svou mysl především na věci nad námi.
3. Na které věci se těšíš, když uvažuješ o Božím království, a proč?
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Shrnutí
V tomto čtvrtletí jsme se hodně naučili o Bohu. Někdy jsme se chvěli při pomyšle
ní na jeho moc a vznešenost. Jindy jsme se radovali z toho, že každý atom ve ves
míru je pod jeho vládou. Slyšeli jsme jeho povolání k poslušnosti a spravedlnosti, 
ale poznali jsme jej rovněž jako Boha milosti a pokoje. V osobnosti našeho Otce se 
spojuje síla i láska, nedostižitelnost i osobní přátelství. Je vůbec možné, aby se 
všechny tyto vlastnosti vyskytovaly u jedné osoby? Ano, je. Skutečně tomu tak je. 
Jsou to vlastnosti našeho Krále králů. Dnes, když si lidé připomínají jeho narození, 
pozvi jej znovu, aby panoval ve tvém srdci.

Diskusní otázky
1. Co z následujícího seznamu vlastností Božích či znaků jeho vlády se s na

stolením Božího království změní a co ne? Jeho metody, jeho přirozenost, je
ho charakter, jeho plány, jeho zákon, jeho láska. Zdůvodni svoji odpověď.

2. Proč Bůh vyčkává se svým konečným vítězstvím? Proč dovoluje, aby králov
ství hříchu stále ještě pokračovalo?

c;.

Přečti si Zjevení 5,12.13. Ježíš je náš slavný král. Jan popisuje scénu jeho koruno
vace. Zasedl na trůn s Bohem už před pádem Adama a Evy. Vzdal se ho však, když 
přišel na zemi, a jako člověk obětoval svůj život pro naše spasení. Nyní opět zasedl 
na trůn jako Pán celého vesmíru. A celý vesmír je přítomen, aby byl svědkem jeho 
korunovace. Kristus je korunován na Krále králů a Pána pánů a Bůh mu dal jméno 
nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Proč je 
Kristus oprávněn přijímat projevy nejvyšší úcty? Zj 5,9.10 Přečti si také z knihy 
Touha věků str. 586-589.

„Nyní se objasňuje každá otázka pravdy a bludu dlouhého sporu. Všem stvoře
ným rozumným bytostem se odhalují následky vzpoury, ovoce nedbání božských 
ustanovení... Satana odsoudilo jeho vlastní dílo...

Před celým vesmírem se jasně ukáže velká oběť, kterou přinesl Otec a Syn pro 
lidstvo. Přichází hodina, kdy Kristus zaujme své oprávněné místo a je oslaven me
zi knížectvy a mocnostmi a všemi jmény... A vzhůru stoupá chvalozpěv těch, kdo 
jsou kolem trůnu, oděni v bílá roucha: ‘Hoden jest Beránek zabitý vžiti moc i bo
hatství, moudrost i sílu, čest, slávu a požehnání.“* (VLB 476)
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1. Globální misie
2. Boží dílo v zemích Středomoří
3. Evangelizace NET '98

den
2. 10.
9. 10,

16. 10.
23. 10.
30.10.

hodina
18.41
18.26
18.12
17.58
17.45

hodina
16.33
16.23
16.14
16.07

hodina
16.03
16.01
16.02
16.05

den-
6.11.

13.11.
20.11.
27.11.

den
4.12.

11.12.
18.12.
25.12.

Misijní dary budou sloužit zčásti pro potřeby Evro-Africké divi
ze a zčásti na krytí nákladů oddělení unie.
Dary 13. soboty jsou určeny pro dokončení stavebních úprav 
areálu Teologického semináře.


