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JAK NA TO?
Kadý úkol je tematicky ucelený a rozdìlený do jednotlivých dní. A na jeden den
je studijního materiálu tak akorát dost. Nechat si to ve na pátek veèer by byl ten
nejvìtí nesmysl. Asi jako bys chtìl nìkolikahodinovým tréninkem dohnat týden
neèinnosti. V tom pøípadì bys z toho nemìl poehnání, nanejvý duchovní svalovou køeè.
Podívejme se na úkol. Jsou v nìm následující znaky:
Najde zde základní text a úvodní otázku. Proè jsme ho za tebe nevypsali? Ne, e bychom etøili papírem. Kdy si vak otevøe svou Bibli,
urèitì tam objeví mnohem více ne jen odpovìï na jednu otázku.
V poznámce najde mnoho informací. Podtrhni si, co je pro tebe nové
a podnìtné. A nestyï se o tom mluvit s kamarády. Moná bude pøekvapen jejich reakcí.
I bìhem dne si mùe vzpomenout na to, co jsi studoval ráno. A veèer
u bude moná mít svou pøesnou odpovìï. Vra se k úkolu a poznamenej si na volné místo dole na stránce, k èemu jsi dospìl.
Nejdùleitìjí informace zkrácené do nìkolika heslovitých poznámek.
Ty si ale musí nutnì uloit. Jinak se ti celotýdenní bádání ztratí
v záplavì informací, které ti v prùbìhu týdne proly hlavou.
Otázky k diskuzi by mìly pomoct rozbìhnout diskuzi na dané téma
v tøídì mládee. Jetì dùleitìjí jsou vak otázky, které si vytvoøí ty
sám.
Poznamenej si, co bylo pro tebe nové:
Èemu jsi nerozumìl, v èem jsi zmìnil dosavadní názor, co nového jsi
zjistil...
K èemu ses tento týden na základì biblického studia rozhodl? S jakým
úspìchem? Vyzkouel sis to?
A co v sobotu?
Kdy pøi se pøi probírání v sobotní kole dokáe podìlit s ostatními o své obavy,
záitky, rozhodnutí, úspìchy a zklamání, potom se pro tebe tøída mládee stane
kolektivem dobrých pøátel a hodina biblického studia tou nejhezèí èástí soboty.
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Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tì uèit,
co má mluvit! 2 Moj 4,12

Nová encyklopedie Diderot definuje pojmy profétismus (prorokování) a prorok následovnì:
Profétismus - pøítomnost prorokù v dìjinách nebo v souèasnosti... V irokém smyslu má poslání mluvit Boím jménem do ivota profánní spoleènosti kadý vìøící a také náboenské spoleèenství jako celek.
Prorok - 1. v judaismu, køesanství a islámu èlovìk mluvící Boím jménem, pronáející Boí sdìlení (rokující pro Boha), pokyny a úsudky ohlednì minulosti, pøítomnosti nebo budoucnosti. Starý zákon má knihy spojované se jmény ètyø velkých a dvanácti malých prorokù (podle rozsahu
knih)... 2. pøenesenì ten, kdo pøedvídá budoucnost.
Pøi ètení Bible si velmi rychle vimneme, e mezi jejími hlavními postavami jsou proroci. V tomto týdnu se zamysli nad následujícími otázkami,
které ti pomohou pochopit, co je prorokování:
Kdo je to prorok? Jaké poselství má pøedávat? Podle èeho poznáme pravého proroka? Jakou váhu mají prorocké spisy? S jakým zámìrem pøedal
Bùh prorokùm svá poselství? Peèlivì si proèti vechny pøedloené texty
v tomto úkolu. Pomohou ti odpovìdìt na výe uvedené otázky. S odpovìdí
nespìchej, ale vdy si ji dobøe promysli.
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Nedìle
Ámos 7,14.15
Jak se z Ámose stal prorok?

Jak se stal prorokem
Ámos, Boí prorok, prohlauje, e nepoèítal s tím, e by ho Bùh povolal za proroka. Kdy se tak stalo, na nic se neptal.
Prorocký úkol svìøoval Bùh rùzným lidem. Pøeèti si o následujících
muích, jejich povolání a pùvodu:
Abraham: (1 Moj 12,1.4; 13,2; 20,7)
Mojí: (2 Moj 2,1.2.10; 3,1)
Samuel: (1 Sam 1,28; 3,1)
Elía: (1 Král 19,19-21)
Sofonjá: (1,1)
K Protoe si Bùh vybíral za proroky lidi rùzného pùvodu, je styl jednotlivých prorockých knih odliný.
K Prorok mùe Boí povolání odmítnout (2 Moj 3,1-4.17; 1 Sam 3,1-20; Jer 1,4-10;
Ezech 1,1-3.15).
K Prorok není magnetofon, který jen registruje a opakuje to, co mu Bùh nadiktuje. Mezi prorokem a Bohem se vytváøí jednota a proroctví se pak stává Boím
poselstvím, Boím slovem.
K Pøíbìh o Elíovi a jeho sluhovi ukazuje, jak se prorok mùe natolik ztotonit
Boím plánem, e si dovoluje sám vybídnout Boha k èinu (2 Král 6,15-20),
který je v souladu s tímto plánem.
K Nìkteøí proroci pro nás u navdy zùstanou neznámí (1 Král 13,1.18; 18,1).
K Jindy zase známe jména prorokù, ale nedochovaly se nám jejich spisy (2 Par
9,29).

K zamylení
K

Co asi zprvu pocioval èlovìk, kterého Bùh povìøil úkolem prorokovat?
Mùe to nìjak doloit biblickým textem?
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Pondìlí
Iz 42,8.9
Proè nám Bùh sdìlil, jaké události pøijdou? Pøeèti si pøípadnì
i pøedchozí vere.

Oznámení budoucích vìcí
Zvlátì v knize proroka Izajáe se Bùh pøedstavuje jako ten, který
pøedpovídá budoucnost. Jedinì Bùh pøedpovídá dalí události jetì
døíve, ne se skuteènì stanou (Iz 43,11-13). To tedy znamená, e je
oznamuje dlouho pøedtím, ne bychom je vùbec mohli tuit. Bùh je pøipraven
poodhalit nám skrytá tajemství. Pokud nás upozoròuje na to, co pøijde, dìlá to
proto, e nás miluje a pøeje si, abychom vìdìli o událostech, které budou mít vliv
na ná svìt. Proroctví, která se u naplnila, mùe najít napø. v následujících
textech: Iz 38,4-8; Dan 4,11-15.30.31; 9,14-27. Tyto události bylo pøedpovìzeny
u 550 let pøedtím, ne nastaly! Jeí v jednom ze svých kázání vysvìtluje skuteèný cíl proroctví. Èti Jan 14,29; 13,19.
Pokud se pozornì podíváme na biblické texty, zjistíme, e existují dva druhy
pøedpovìdí:
Podmínìná proroctví. V Ninive se pøedpovìzené netìstí nestalo, protoe jeho
obyvatelé èinili pokání (Jon 3 a 4). Jinak tomu bylo s Nebúkadnesarem. Ten byl
potrestán, protoe odmítl pokání (Dan 4). Bùh ponechává èlovìku svobodu volby.
V tom pøípadì se tedy jedná o pøedpovìdi, které jsou podmínìny. Èti Ezech
33,12-20.
Nepodmínìná proroctví jsou pøedpovìdi, které nezávisí na jednání èlovìka, ale
týkají se plánu spasení. Vechny pøedpovìdi oznamující pøíchod Mesiáe se
v urèené dobì vyplnily. Èti Mar 1,15; Gal 4,4.

K zamylení
K

Jestlie je Bùh schopen øídit tento svìt tak, jak pøedpovìdìl, myslí si,
e i tobì mùe pomoci splnit úkol, který ti chce svìøit?
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Úterý
2 Par 20,20
Jaké dùsledky má pøijetí prorocké role?

Boí slovo
Prorocké slovo není jen pøedpovìdí budoucnosti. Proroci také popisují
dìjiny králù - minulost z Boího pohledu: Samuel, Nátan a Gád byli
dìjepisci v dobì vlády Davida a alomouna.
Velká èást prorockých spisù je tedy nìèím víc - povzbuzuje, pøedpovídá a mluví
o dnech, které budoucím událostem pøedcházejí. Tyto spisy hovoøí o tom, èím se
budou budoucí události vyznaèovat, jakými znameními se ohlásí.
V 5 Moj 18,18 je popsán hlavní úkol prorocké sluby: øíci ve, co Bùh chce, aby
bylo øeèeno. Nestaèí sdìlit pouze èást, ale ve, co Pán Bùh vzkazuje, a to dobré
i patné. Ostatnì z tohoto dùvodu lidé proroky èasto vyhánìli a odmítali (Mat
5,11.12; 23,29-36; Luk 4,24).
Prorok je ten, kdo nazývá høích pravým jménem. Nátan øíká Davidovi: Ty jsi ten
mu! a upøesòuje, jaký spáchaný høích má na mysli.
Ale prorok je i ten, kdo zvìstuje spasení - tedy informuje o záchranì, a ten, kdo
staví a obnovuje. Pøedává mylenky o radosti, utìuje a vnáí do srdce pokoj. Je
prostøedníkem mezi Bohem a lidmi a vìdomì zaznamenává Boí poselství lásky.
Uvìdomuje si, oè je Boí láska silnìjí ne zlé vìci, které se nám mohou pøihodit? Èti 2 Moj 34,6.7; Jer 25,11.12; 29,10-14; 1 Kor 10,13; Øím 8,38.39. Nejsou to
krásné vzkazy, plné nadìje?

K zamylení
K

K

U jsi nìkdy pøemýlel o tom, jaké jsou tvé osobní dìjiny - jak vypadá
tvoje minulost z Boího pohledu?
Mùeme mít i my problémy pøijetím veho, co Pán Bùh vzkazuje?
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Støeda
5 Moj 18,21.22
Jak poznáme pravého proroka?

Pravý prorok
Bible uvádí ètyøi kritéria, podle kterých mùeme rozpoznat pravého
proroka od faleného.
1. Pokud se nenaplní to, co øekne, není to Bohem poslaný prorok
(5 Moj 18,21.22). Kdy prorok Míkajá pøedpovìdìl králi, e prohraje bitvu, král
mu øekl: Vrátím se zdravý a nedotèený. Na to mu Míkajá odpovìdìl: Jestlie
se vrátí zpìt v pokoji, nemluvil skrze mne Hospodin. (1 Král 22,28)
2. K zákonu a svìdectví. Èti Iz 8,19.20. Bùh zde mluví o lidech, kteøí vyvolávají
duchy mrtvých, aby se dozvìdìli svoji budoucnost. Bùh ádá Izraelity, aby srovnali to, co øíká prorok, s tím, co Bùh do té doby zjevil ve svém zákonì (prvních pìt
knih Bible) a ve svìdectví (dalí spisy). Je proto tøeba znát Bibli, nauèit se ji èíst
a porozumìt tomu, co nám v ní Bùh dává poznat. Není dùleité, jak atraktivní je
prorokovo poselství, ale zda je v souladu s tím, co Bùh øekl.
3. Vyznání Jeíe
Èti 1 Jan 4,1-3. Proroka mùeme poznat také podle toho, co øíká o Jeíi Kristu.
Káe celého Jeíe - Jeíe, který miluje, i soudí? Mluví o Jeíovì díle v nebeské svatyni? Nezapomíná na pøikázání, která Jeí dodroval?
4. Poznáte je po ovoci...
Èti Mat 7,19.20. Pokud poselství, které prorok hlásá, vede k odmítnutí Boha
a k ivotu, který není v souladu s jeho pøikázáními, není zcela urèitì prorokovo
poselství od Boha.

K zamylení
K

Je dnes dùleité znát tato kritéria?
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Ètvrtek
Luk 16,29-31
Jakou hodnotu má pro tebe Bible? Jak dùleité jsou pro
tebe rady, které v ní nachází? Øídí se jimi?

Autorita spisù
Dnes si pøeèteme nìkolik úryvkù, které nám ukáou, jak vznikaly biblické spisy a jakou mají hodnotu.
Èti 2 Tim 3,14-17.
K Boí slovo inspiroval Bùh, to znamená, e on je jeho skuteèným autorem.
K Boí slovo nám slouí k rùstu ve víøe a v moudrosti i v praktickém ivotì.
K Boí slovo má sílu nás obnovit, pøesvìdèit a zmìnit.
K Pøipravuje èlovìka pro Boí dílo.
K Pavel pøedstavuje tyto spisy jako posvìcené. Protoe pocházejí od Boha, mohou nám pomoci, kdy jsme v tísni, máme tìkosti a také kdy chceme chválit
Pána a dìkovat mu za ve, co pro nás udìlal. V Bibli najde texty, které mùe
aplikovat na rùzné ivotní situace: Iz 26; 1 Kor 15; Jan 7,17; Øím 8,31-39; Kol
3,12-17; Mat 11,25-30;  90.
Je zajímavé, jak se i Jeí podøizoval Boímu slovu. Øíká: Co je psáno v Zákonì? (Luk 10,26; 16,29.31)
Znalost Písma, Boího slova zaznamenaného proroky, je velmi dùleitá pøedevím v poslední dobì, ve které ijeme právì my.
Posledním straným svodùm, které si podmaní tento svìt, uniknou pouze ti,
kteøí dùkladnì ètou Písmo a mají lásku k pravdì. (E. G. Whiteová, Drama vìkù,
s. 678)

K zamylení
K

Nael jsi u v Bibli, konkrétnì v knihách psaných Boími proroky,
povzbuzení pro kadodenní ivot? Pokud tomu tak není, pøemýlej proè.
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Pátek
Luk 24,25-27
Proè nám Bùh dal Písmo? Proè mluvil skrze své sluebníky
- proroky?

Evangelium - dobrá zpráva o Jeíi
U od prvních kapitol Bible oznamuje Bùh svùj plán, který ve své lásce
pøipravil pro záchranu vech lidí. Èti 1 Moj 3,15.
Tento Boí plán, zaloený na lásce, mùeme shrnout do jediného
jména - Jeí. Kdybys k tomu mìl dostatek trpìlivosti, mohl bys pøeèíst celou
Bibli od zaèátku a do konce a poznamenat si vechny pasáe, které mluví
o pøíchodu Spasitele a Mesiáe. Jeí je ústøední postavou proroctví - nejen prorockých spisù, ale také pøedpovìdí budoucnosti. Kdy Bùh oznamuje budoucí
vìci, èiní tak vdy s ohledem na nae spasení.
Jeí je v evangeliích pøedstaven nejen jako ten, kdo naplòuje proroctví, ale také
jako Slovo - Boí slovo. Jeí není jen tím, kdo vyslovuje slovo od Boha. On sám
je tímto Slovem.
I uèedníkùm vysvìtluje své poslání pomocí Písma. Øíká: Písma svìdèí o mnì.
(Jan 5,39)
Najdi si v konkordanci: oznámit, prorokovat a proroci; dále pasáe, kde Jeí
nebo apotolové øíkají: To ve se stalo proto, aby se naplnilo slovo, které oznámil
prorok. Uvidí, e najde desítky podobných vìt. Celý pøíbìh o Jeíi je naplnìním tìchto proroctví.

K zamylení
K

Jak bys struènì shrnul to, co uèí Bible? Navrhuji napøíklad shrnutí: Jeí
pøijde, Jeí pøiel a Jeí se vrátí. Co si o tom myslí?
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Uloit
Tento úkol si stanoví za cíl zdùraznit následující pravdy:
1. Skrze proroky, jejich slova jsou zaznamenána v Bibli, mluvil Bùh.
2. Proroci jsou lidé povolaní k tomu, aby splnili urèitý úkol.
3. Cílem proroctví je:
a) pøedpovìdìt budoucnost,
b) povzbuzovat, kázat, napravovat, a umonit tak lidem, aby nasmìrovali svùj
ivot ke spasení.
4. Skuteèný prorok se pozná podle toho, e:
a) se jeho poselství naplnilo,
b) jeho poselství je v souladu s Biblí,
c) pøedává víru v Jeíe a víru, jakou mìl Jeí,
d) jeho skutky jsou v souladu s Boí vùlí, která je zjevena v Bibli.
5. Biblické spisy poukazují na vyí boskou moc. Mluví k tobì pøímo. Staèí je
otevøít a èíst.
6. Jeí je ústøední postavou proroctví.

Otázky k diskuzi
1. Kdyby bratr nebo sestra ve vaem sboru tvrdil, e je prorokem (prorokyní), jak bys na to zareagoval?
2. Lidé si vìtinou myslí, e proroctví je jen pøedpovìï budoucnosti.
Pøedpovídat budoucnost je vak jen druhoøadým úkolem proroctví. Proroctví by mìla pøedevím povzbuzovat, napomínat a napravovat.
3. Do jaké míry bychom mìli studovat proroctví Starého a Nového zákona, pokud se chceme dobøe pøipravit na Jeíùv druhý pøíchod?
4. Bible nám dává kritéria, podle kterých poznáme pravého proroka:
 Dají se vechna tato kritéria snadno pouít? Pomohou nám zaruèenì
odhalit, jakým duchem je veden ten, který tvrdí, e je prorokem?
 Pokud nìkdo nesplòuje jedno z tìchto kritérií, mùeme mu dùvìøovat?
 Mùeme ho pøesto poslouchat jen proto, e tvrdí, e jeho slova jsou
od Boha?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Ovem, Panovník Hospodin neèiní nic, ani by zjevil své
tajemství prorokùm, svým sluebníkùm.
Ámos 3,7

My lidé èasto naznaèujeme, e Bùh, Stvoøitel a Vládce vesmíru, Otec vìènosti..., dává o sobì málo vìdìt, e je pøíli skrytý. Zùstává vak otázkou,
proè vìnujeme tak málo pozornosti tomu, co o sobì a o svých plánech dal
vìdìt.
Vimnìte si následujícího tvrzení: Bùh neudìlá nic, ani by pøedem varoval
své sluebníky. Není to mimoøádné?
Kdo byli ti lidé, skrze které Bùh mluvil? Chtìl bys je poznat? Tento týden
spolu projdeme nìkteré biblické texty, ve kterých se setkáme s lidmi, jim
Bùh zjevil své úmysly. Byli nám tito mui a eny podobní? Je prorok nìkdo
jako ty nebo já? Nebo Bùh za nìj vechno dopøedu øeí?
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Nedìle
2 Moj 2,9.10
Co ve se událo a co proil Mojí v období, které popisují
tyto dva vere?

Mojí - Hebrej a Egypan
Mojíùv ivotní pøíbìh pøipomíná pohádku. Po dvanácti letech, které
strávil v rodinì otroka, pøichází do egyptského paláce, stává se synem egyptské princezny a dìdicem egyptského trùnu! Pøesto ale ve
svých ètyøiceti letech z Egypta utíká. Vzdává se závidìníhodné budoucnosti,
odchází do midjánské zemì a stává se pastýøem.
Mojí v Egyptì nezapomnìl ani na své rodièe, ani na náboenství, kterému byl
po dvanáct let vyuèován. Pøestoe strávil léta na egyptském dvoøe, vìdìl, e jeho
Bùh je pravým Bohem. Tato jistota mu dala sílu vymanit se z pøepychu a snadného ivota, který mu nabízel Egypt.
Mojí bydlel ve skvostném paláci, ale pøemýlel o nejvyí slávì, kterou Vemohoucí ovìnèí svaté ve svém království, neposkvrnìném høíchem. Odvrátil se od
vzneených této zemì a pøipojil se k poníenému, chudému a opovrhovanému
národu, který se rozhodl radìji poslouchat Boha ne slouit høíchu. E. G. Whiteová, Patriarchové a proroci, s. 178.
Z Mojíe - Egypana se tehdy stal Mojí - Hebrej. Sám si zvolil tuto cestu. Teï
ho Bùh mohl zmìnit a pøipravit pro úkol, který mu chtìl svìøit. Díky této volbì
mohl Bùh pouít Mojíe pro svùj plán záchrany Izraele. Kdyby byl Mojí zùstal
na faraónovì dvoøe, nikdy by se nestal velkým prorokem. Bible øíká, e v Izraeli
jetì nepovstal prorok podobný Mojíi, který spatøil Boha tváøí v tváø.
Mladý Mojí mìl pøed sebou jasnou perspektivu. Naplánovali mu budoucnost
a pøípravu na ni. V èem je rozdíl mezi tebou a Mojíem? Co máte spoleèného?

K zamylení
K

Myslí, e ti Bùh mùe pomoci v plnìní tvých ivotních plánù tak, jako
pomohl Mojíovi? Pøeèti si id 13,8.
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Pondìlí
4 Moj 22,12
Jaký pøíkaz dává Bùh svému prorokovi? Jak na nìj prorok
reaguje?

Prorok Bileám
Èti 4 Moj 22,1-14.
Bileám byl prorok známý tím, co o nìm øekl Bùh: Komu ty poehná,
je poehnán, koho ty prokleje, je proklet! (4 Moj 22,6) Tuto schopnost dostal od Boha.
Bileám vìdìl, e Bùh nechce, aby zloøeèil jeho lidu, pøesto odeel s Balákovými
posly. Chápe, e Bùh se rozhnìval na svého proroka (ver 22), i kdy mu dovolil,
aby odeel (ver 20)?
Jednal Bileám správnì, kdy se Boha znovu zeptal na to, co má udìlat, i kdy
mu Bùh u jednou zakázal, aby proklel izraelský lid? Kdo mohl Bileáma donutit
k tomu, aby se znovu vrátil ke svému pùvodnímu rozhodnutí, a tak odmítl jasný
Boí pøíkaz? Èti 4 Moj 22,7.12-19.
Nakonec Bileám prorokuje. Avak místo prokletí, které ádal král Balák, Izraelcùm ehná. Bìhem prvních dvou poehnání pronáí Bileám pøesnì ta slova, která
obdrel od Boha. Pøi tøetím poehnání na nìj sestoupí Duch Boí, který skrze
svého proroka ehná Izraeli.
Bible nám øíká, jaký byl Bileámùv duchovní stav. Pøivodil Izraeli pád jiným zpùsobem. Donutil toti Midjánky, aby svádìly lid. Prorok Bileám dosáhl toho, èemu
apotol Petr øíká spravedlivá mzda (2 Petr 2,15). Èti 4 Moj 25,1-3 a 31,15.16.
Bileám dává pøednost penìzùm pøed posluností Bohu. Podivný prorok, e? Jak
vidí, v Izraeli nebyli jenom dobøí proroci.

K zamylení
K

K

Nikdo nemùe slouit dvìma pánùm. Nebo jednoho bude nenávidìt
a druhého milovat, k jednomu se pøidá a druhým pohrdne. Nemùete
slouit Bohu i majetku. (Mat 6,24)
Jaké kompromisy je èlovìk schopen udìlat pro peníze?
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Úterý
Joná 1,2.3
Jakým zpùsobem se chtìl prorok vyhnout svému poslání?

Neposluný Joná
Jakmile Joná obdrí pøíkaz jít do Ninive, snaí se utéct pryè, od Boha.
Nechce o svém poslání ani slyet. Má strach, e bude pokládán za
faleného proroka. Bojí se, e se mu lidé budou vysmívat. Jde dokonce tak daleko, e si pøeje zemøít! Stydí se za laskavého Boha, vdy pøipraveného
odpoutìt.
Sname se lépe pochopit Jonáovu vzpouru. Ninivtí jednali zle a byli to nepøátelé Izraele. Joná ví, e jim Bùh mùe jejich høíchy odpustit, a proto radìji nic
neøíká. A si zahynou! Jaká by to byla úleva pro Izrael!
Joná Boha neposlechne, i kdy si uvìdomuje, èeho se dopoutí. Pøeèti si, jakou
odpovìï dává námoøníkùm, kteøí se snaí pochopit, co se s nimi dìje. Joná jim
dokonce sám radí, aby ho hodili pøes palubu! Skuteènì, jakmile dopadne do
vody, moøe se uklidní.
Jonáe mùeme pøirovnat k dnením køesanùm, kteøí se také stydí mluvit o Bohu.
Mají strach, e budou smìní. Radìji utíkají daleko od Boí tváøe.
Tento mu chce za kadou cenu, i za cenu smrti, uniknout Boímu vlivu. Plní
svoje poslání s vnitøním pøesvìdèením, e neuspìje, a s rozèarováním a trpkostí
konstatuje, e vechny jeho obavy se vyplnily. Své poslání nejdøíve odmítá, pozdìji Boí vùli splní. Aè se nám to mùe zdát podivné, i toto je pøíbìh biblického
proroka.

K zamylení
K
K

Bylo pro Jonáe snadné udìlat to, oè ho Bùh ádal?
Bibli sice zná, ale moná nechce být lidem k smíchu se vemi jejími
pøíbìhy. Nepodobá se konec koncù tak trochu Jonáovi? Pokud ano,
chce takovým zùstat?
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Støeda
2 Královská 3,9-11
Jak je zde Elía pøedstaven?

Elía, Elijáùv sluebník
Èti 1 Král 19,19-21.
Elíùv otec byl bohatý mu. Mìl hodnì dobytka a mnoho slouících.
Pøesto vak budoucí prorok na toto bohatství nebyl pyný. el na pole
a pracoval, jak nejlépe dovedl. Kdy oral, el kolem prorok Elijá a povolal ho.
Mladý Elía okamitì zanechal své práce a el za ním. Nejdøíve se ale rozlouèil
s rodièi a pøedloil Bohu obì díkù. Rozpoznal v Elijáových slovech hlas samotného Boha. Rozhodl se velmi rychle - být s Bohem je lepí ne být s rodièi.
Odpovìdìt na Boí výzvu je cennìjí ne mít dìdictví a sluebnictvo.
Dále v Bibli se pak o Elíovi nemluví jako o velkém prorokovi, který provázel
Elijáe, ale jako o tom, kdo naléval vodu na jeho ruce. Elía byl tedy Elijáovm
sluebníkem. To není zrovna velká pocta! Ale právì skrze vìrnost v malých vìcech mohl Bùh pøipravit velkého proroka, jak ho známe dnes. Elía neèekal na
ádné velké události, aby se mohl vydat za Bohem. Jednal tak po celý svùj ivot.
Moná ti jeho ivot pøipadá vední a bezvýznamný. Tento pøíbìh je vak zaznamenán právì proto, abychom vidìli, e nic, dokonce ani ty sebemení vìci, které
kadý den dìláme, nejsou zbyteèné. Èti Mat 25,21.

K zamylení
K

Myslí, e tì Bùh jednoho dne vyzve k plnìní úkolu, jako vyzval Elíu?
Chtìl bys mu slouit?
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Ètvrtek
Jeremjá 1,7.8
Proè se mladý Jeremjá nemusel bát vystoupit jako prorok?

Mladý Jeremjá
Poloil sis nìkdy otázku, co by se stalo, kdyby tì Bùh povolal u teï,
kdy jsi jetì úplnì mladý? Èti Jer 1,4-10.
Bùh se pøedstavuje Jeremjáovi jako ten, který ho stvoøil, který ho
dobøe zná a který k nìmu mìl hluboký a blízký vztah jetì pøedtím, ne jej poèala
jeho matka. Kdy Jeremjá pochopil, e si ho Bùh vyvolil za proroka, dostal
strach. Tento úkol opravdu nebyl v tehdejí dobì snadný. Bylo tøeba postavit se
i mocným králùm. A ti neváhali potrestat ty, kteøí jim zkøíili cestu - prorok neprorok!
Jeremjá je mladý. Øíká si: Lidé mi nebudou naslouchat ani mì respektovat.
Necítím se dost silný, abych mohl jít s Bohem. Bùh mu vak odpovídá: To já tì
posílám, abys oznámil ve, co ti pøikáu. Budu s tebou, abych tì vysvobodil,
vloím ti svá slova do úst. Tímto dnem tì povolávám. Jeremjá se u nemusí bát.
Bùh bude jednat místo nìho.
Jeremjá i Mojí hledali výmluvy, aby oddálili úkol, ke kterému je Bùh povolal.
Bùh vak jejich výmluvy nepøijal. Ukázal jim, e jim dá sílu a pøipraví je na jejich
nároèné poslání. Bùh nepøijímá výmluvy, ke kterým se tak èasto a rádi uchylujeme: Jsem moc mladý... Jetì musím dokonèit kolu... A se vrátím z vojny...
Jetì jsem se nevyuèil ádné profesi... Jetì jsem se neoenil... On má odpovìï na vechny nae problémy.
Pán Bùh si pøeje, abys mu dovolil vstoupit do tvého ivota. Odpovìz na jeho
výzvu! Nemusí èekat, a bude silný a pøipravený, a nastane vhodná pøíleitost. Bùh Ti ukazuje cestu u teï!

K zamylení
K

Inspiruje tì text z 2 Kor 12,9?
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Pátek
1 Kor 15,8.9
Jak Pavel hodnotí svoje poslání?

Pavel - pronásledovatel
Saul z Tarsu nebyl jako ostatní. Byl to farizej a syn farizeje. Vyuèoval ho
jeden z nejslavnìjích uèitelù zákona té doby, Gamaliel. Saul byl vìøící
a velmi se snail dodrovat Boí zákon.(Skut 22,3 a 23,6; Fil 3,4-6)
Saul byl vìrný tomu, co poznal. Tato vìrnost ho dovedla a k pronásledování
tìch, kteøí smýleli jinak ne on. Ukamenování tìpána je toho pøíkladem. (Skut
7,54-8,3) Bez pøestání pronásledoval køesany.
Tento mu vìøil, e koná dobro, ale mýlil se. Bible nám øíká, e Bùh jednoho dne
Saula z Tarsu zastavil. (Gal 1,15)
Kterou postavu ze Starého zákona ti tento pøíbìh pøipomíná?
Kdy se jednoho dne vydal Saul na cestu do Damaku, aby pohrozil smrtí vem
Kristovým stoupencùm, zjevil se mu Jeí. Od toho dne u existoval jenom apotol Pavel. Díky tomu, e ho Kristus povolal, se celý jeho ivot od základù zmìnil. Pøedtím pronásledoval a zavíral do vìzení, teï je to on, kdo je pronásledován
a vìznìn, døíve bil a nyní je sám bit, nechával kamenovat, teï je kamenován,
druhé zabíjel, nyní se jiní snaí zabít jeho, zakazoval vyslovit Jeíovo jméno,
a teï se právì z nìho stal jeden z nejvìtích kazatelù vech dob! Pavlùv ivot se
prostì úplnì zmìnil tím, e ho Bùh povolal.
Kdy nìkdo øíká, e mu Bùh neseslal ádné vidìní, ani ho k nièemu nepovolal,
neutíká tak trochu pøed svými povinnostmi? Buïme k sobì upøímní: Jaký je skuteèný dùvod tìchto tvrzení?
Pøipomeò si, jak Jeí povolal
K Natanaela (Jan 1,45-52),
K Jakuba a Jana (Mat 4,21.22),
K Léviho (Mar 2,14),
K Petra a Ondøeje (Mat 4,18-20; Jan 1,35-44).

K zamylení
K

K

Saul byl upøímný, ale míøil úplnì mimo. Myslel si, e slouí Bohu, ale ve
skuteènosti páchal zlo. Byl upøímný a horlivý, ale ne pro správnou vìc.
Mùe se to stát i tobì? Má Bùh moc tì zmìnit? Èti Jer 29,13.14
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Uloit
1. Biblický prorok byl èlovìk jako my. (Jak 5,17) Mùeme ho pochopit a povzbuzeni jeho pøíkladem mùeme plnit Boí úkol jako on.
2. Biblický prorok je nìkdo, kdo má dobré vlastnosti, ale i nedostatky. Bible je
nezakrývá, ale zaznamenává pøíbìhy prorokù právì proto, aby nám ukázaly,
e Bùh si mùe pouít i èlovìka, který dosud mnoha Boím cestám nerozumí.
Je zde pouze jedna podmínka: Èlovìk musí jít tam, kam ho Bùh chce vést,
a spolupracovat s ním.
3. Biblický prorok dostává úkol, ale není na nìj sám. Bùh mu pomáhá tento úkol
splnit.

Otázky k diskuzi
1. Kterou èást Mojíova ivota by sis nejradìji zvolil?
- Jeho ivot jetì pøed odchodem z Egypta? Vysvìtli, proè jsi odpovìdìl
takto.
- Nebo by sis radìji vybral ivot poté, co z Egypta odeel?
2. Co podle tebe bránilo Duchu Boímu sestoupit na Bileáma? Proè na nìj
mohl sestoupit a napotøetí? (4 Moj 23,5.16; 24,1; 5 Moj 18, 9-12)
3. Chce odpovìdìt na Boí volání, svìdèit o Jeíi a pracovat pro záchranu jiných lidí kolem sebe?
Kdy si pøeète podobný text jako je Jer 1,19, pøestává mít strach? Proè?
4. Je u pøedem urèeno, kdo bude hlásat Boí slovo, jak se nám to zdá
v pøípadì Pavla? (Gal 1,15)
Vzpomeò si na jiné odpùrce køesanství, z kterých se stali jeho horliví
zastánci.
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Jsem jen sluebník jako ty a tvoji bratøi, kteøí vydávají
svìdectví Jeíovi... Kdo vydává svìdectví Jeíovi,
má ducha proroctví. Zjev 19,10

Jasnozøivost proroka nespoèívala jenom v tom, e byl schopen odhalit budoucnost, ale pøedevím v tom, e jasnì vnímal Boí zámìry a rozumìl
mylení svých souèasníkù.
Pororok vyøizuje lidem poselství od Boha. Veøejnì prohlauje, co je dobré
a co patné. Nìkdy pøedpovídá i to, co pøijde v budoucnu.
Pororok citlivì rozeznává dobro a zlo a to mu umoòuje dívat se na svìt
velmi zkoumavým pohledem. Èasto velmi nekompromisnì klade dùraz na
zprávu, kterou dostal od Boha. Ale nemysli si, e kázání a napomínání je
snadná práce. ivot proroka, ve, co dìlá, má odpovídat tomu, co øíká.
Prorok proívá to, co hlásá. Nehraje divadlo, ale ztotoòuje se se svým
poselstvím. Posluchaèi èasto neradi slyí jeho slova. Ve skuteènosti musí
Boí prorok øeit neustálé dilema. Na jedné stranì zjevuje milost Boha, který nechce nechat èlovìka padnout, na druhé stranì nekompromisnì mluví
o Boí spravedlnosti.

23

Nedìle
1 Sam 9,9
Která oznaèení se pouívala pro Boího mluvèího ve Starém
zákonì?

Náplò práce Boího proroka
Prorok byl mu nebo ena, kterého Bùh
M vybral,
M obdaroval,
M povìøil úkolem.
Býval to èlovìk, který se nejdøíve zamýlel nad potøebami lidí kolem sebe, snail se
pochopit, jak to ve vidí Bùh. Kdy tohoto èlovìka Bùh povolal, získal aktivnìjí roli.
Zaèal napøíklad cestovat a veøejnì kázat. Nìkdy ale povìøil Bùh proroka i jiným
úkolem, èasto názorným vysvìtlením toho, co chtìl Hospodin lidem sdìlit.
Prorok zde byl prostì pro lidi, Bùh ho pouil jako zprostøedkovatele poselství.
Èasto se povolaný èlovìk nejdøíve bál, ale Bùh, který ho úkolem povìøil, ho ujistil,
e se mùe na nìho spolehnout. e to celé je Boí akce, které se on má zúèastnit. Boí prorok tak stále více sdílel Boí zámìry a lépe jim rozumìl. Vdy ho
vak pøesahovaly - jako u nás lidi vdy pøesahují - Boí plány a mylenky.
Boí prorok mùe být:
K vidoucí (hebr. roe, øec. blépon), vidí vìci neviditelné (2 Kor 4,18),
K prorok (hebr. navi, øec. profetés) je mluvèí, hlasatel, mluví jménem toho, kdo
ho poslal (2 Moj 7,1.2).
Prorok dostává zprávy od Boha pro lidi
K v rozhovoru (2 Moj 3,4; 1 Sam 3,4),
K od andìla (Dan 9,20-23),
K ve vidìní nebo ve snu (Dan 7,1.2; 4 Moj 12,6).

K zamylení
K

Snaí se nìkdy dívat se na vìci tak, jak je asi vidí Bùh? Je to vùbec
moné?
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Pondìlí
1 Moj 3,15; Juda 14
O co jde ji v prvních proroctvích?

Proroci ve Starém zákonì
Proroctví vytváøejí rámec dìjin. Hlavní události jsou dány: první a druhý
pøíchod Boího Syna. Kdy si ostatní biblická proroctví zaøadíme do
tìchto souvislostí, otevírá se nám úasný studijní pøedmìt: vìda
o spasení. Tak získáváme øadu jistot, které jinak získat nemùeme.
Celá lidská historie nevytvoøila nic takového, co by se alespoò èásteènì dalo
srovnat s izraelským profétismem. Profétismem se Izrael stal prorokem pro celé
lidstvo. (C. H. Cornill)
Starozákonní proroci
K doba patriarchù: Henoch, Noe, Abraham
K doba Izraele:
 vyjití: Mojí
 období soudcù: Debora, Gedeon,
 období sjednoceného království: Samuel, prorocké koly, Gád, Nátan, Achijá...,
 období rozdìleného království: Jeremjá, Joná, Ámos, Ozeá, Izajá, Micheá, Sofonjá, Jóel, Abakuk, Jeremjá, Abdijá, Elijá, Elía, prorokynì
Chulda...,
 období babylónského zajetí: Daniel, Ezechiel,
 poexilové období: Ageus, Zacharjá, Malachiá.

K zamylení
K

Má nìkdy touhu øíct lidem nìco, co povauje za dùleité pro jejich
budoucnost - èasnou i vìènou? U jsi to nìkdy øekl?
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Úterý
1 Moj 3,15; Iz 7,14; Mat 1,21-23; Luk 1,35
Naplnìním kterého proroctví zaèíná novozákonní doba?

Proroci v Novém Zákonì
V novozákonní dobì (tedy od Kristova narození) se naplòuje øada proroctví, která pronesli proroci ve Starém zákonì. Zpráva o mázích
z východní zemì, kteøí se li poklonit narozenému králi v Betlémì,
naznaèuje, e proroctví o prvním pøíchodu Krista byla známá i mimo Izrael.
Zpráva o èekání Simeona a Anna i pastýøù, smutná zpráva o zdìení sobìstøedného krále Herodesa, ochota muù, které si Jeí z Nazareta pozdìji vybral za
uènì - to ve ukazuje na vliv starozákonních proroctví o pøíchodu Spasitele.
Bùh vak dává proroctví i v dobì novozákonní. Uveïme nìkteré mue a eny,
kteøí dostali Boí prorocká poselství:
Novozákonní proroci:
K Zachariá (Janùv otec), Jan Køtitel, Marie (Jeíova matka), Albìta, Anna,
K apotolé Petr, Jan, Jakub, Juda, Pavel,
K Juda a Sylas, ètyøi Filipovy dcery,
K Jan (napsal prorockou knihu Zjevení).

K zamylení
K

Mùe si pøedstavit, co asi cítil Josef nebo Marie, kdy se dovìdìli, e
Immanuel se má narodit - právì u nich?
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Støeda
Skut 2,17-20
Kdy bylo napsáno toto proroctví? Kdy se mìlo naplnit?

Proroctví v poslední èásti svìtových dìjin
Jak u víme, Pán Bùh chce být lidem srozumitelný u nyní natolik,
kolik je to potøebné k jejich záchranì. Proroku Abakukovi øekl: Zapi
to vidìní, zaznamenej je na tabulky, aby si je ètenáø mohl snadno
pøeèíst. Vidìní u ukazuje k urèitému èasu, míøí neomylnì k cíli... (Abak 2,2)
I novozákoní zvìst byla uzavøena a pøipojena k písmùm Starého zákona. Ale
nezanikl dar proroctví. Proè je jetì tøeba?
Pøedevím proto, e Boí nepøítel, satan, se snaí Boí vzkazy zkreslit, pøesvìdèit
lidi, e nejsou dùleité, nebo je pøimìt, aby je pøímo zamítli. - Proto je Pán Bùh
trpìlivì pøipomíná, opravuje nae omyly. Proto i v celém údobí naeho letopoètu
volá, obdarovává a povìøuje (viz èást úkolu na nedìli) lidi, kteøí znovu zvedají na denní
svìtlo stará, zapomenutá poselství. Aby si je i dnes mohl ètenáø snadno pøeèíst.
Tito povolaní vdy vyzývali své souèasníky k dùkladnému studiu Bible a k tomu, aby
sledovali dneek z biblické perspektivy. Takovými lidmi bylo jistì mnozí reformátoøi, kteøí vykládali Písmo. K nim mùeme pøiøadit i enu s prorockým povìøením E. G.
Whiteovou (1827-1915). Jako nìkteøí jiní, které Pán Bùh povolal, bála se prorockého
úkolu. Bylo jí 17 let. Kdy úkol nakonec pøijala, modlila se, aby na ni Bùh tøeba
dopustil cokoli tìkého, jen aby nedovolil, aby zpychla na tento dar.

K zamylení
K

Co ví o hlavní zvìsti
- valdenských,
- Johna Viklefa,
- Mistra Jana Husa,
- Martina Luthera,
- E. G. Whiteové?
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Ètvrtek
Zj 19,10
Popi pozici Jeíova svìdka.

Duch proroctví a Jeíovo svìdectví
V knize Zjevení, kde se tolik mluví o konci svìtových dìjin, se pøedstavuje Kristus jako spolehlivý svìdek. Také se mluví o Jeíovu svìdectví.
Pøedevím Boí slovo, Bible, je svìdectvím o Kristu, dokazuje Jeíe.
I lidé, kteøí na konci dìjin svìta jetì stále respektují Boí zákon a svým ivotem
dokazují Jeíe, jsou jeho svìdky. K této skupinì lidí se Jeí pøiznává, potvrzuje svùj vztah k ní tím, e jí dává také ducha proroctví.
Vìøíme, e takto dal prorocký dar zvlátì E. G. Whiteové. Zároveò vak i kadý
vìøící, který svým ivotem dokazuje Jeíe, má jeho svìdectví, jeho potvrzení.
Pøiznává se ke Kristu, mluví na jeho místì (2 Kor 5,20). A to je svým zpùsobem
prorocké poslání. Proto mluvíme o vìrných vìøících jako o prorockém lidu. To
proto, e je to skupina vìøících, která se zaèala utváøet v prorockém èase (na
konci prorockých údobí), i proto, e tato skupina plní úlohu proroka - nese vìèné
evangelium zvìsti o smíøení a záchranì.

K zamylení
K

Znám svého Jeíe, proil jsem s ním u tolik, e bych mohl být svìdkem?

K

Bude Kristus jednou mým svìdkem?
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Pátek
Juda 14,15

O èem prorokoval Henoch
V kadé dobì ili lidé, kteøí mìli úzký kontakt s Bohem. Ten jim dával
sílu. ili na zemi, ale jakoby v nebeském spoleèenství. Byli to lidé
s velkou vnitøní silou, rozvinutými volními schopnostmi a a s mimoøádným poznáním Boích plánù, Boích proroctví.
Takovým èlovìkem byl také Henoch, sedmý od Adama. Èím více il ve spojení
s Bohem, tím více si uvìdomoval svou nedokonalost. Vnímal, jak lidé ijí stále
více bez Boha. Taky se bál o svùj vztah k Bohu a chránil si jej. Sledoval dìní
kolem sebe a kladl si otázky, co vùbec bude s lidmi, jaký to vezme konec. Tomu
mui Pán Bùh po andìlech sdìlil, e
K znièí svìt potopou,
K potom na svìt pøijde Kristus poprvé a e
K pøijde i podruhé, slavnì.
Henochovi byl ukázán slavný druhý pøíchod Krista a on o tom potom mluvil
s potomky Seta i s potomky Kaina. Nìkteøí ho vyhledávali a chtìli ho slyet, jiní
se smáli. Smáli se ti, kteøí touili po majetku a zlatì. Na to se Henoch neupíral,
byl u vlastnì vírou jinde. Léta míjela a on stále dìlal toté: prosil a varoval lidi. A
ho Bùh vzal k sobì.

K zamylení
K

Co tì napadá, kdy si uvìdomí, e Bùh ji tolik staletí (od sedmého
Adamova potomka) uvìdomuje lidstvo o plánované vrcholné události - o Kristovu druhém pøíchodu na nai planetu?
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Uloit
1. Prorok je Bohu k dispozici. Ztotoòuje se s Boím cílem umonit a nabídnout
lidem vìènou záchranu.
2. Prorok je ochoten snáet nepøíjemnosti vyplývající z jeho ztotonìní z Boími
úmysly.
3. Pøedpovìdi o budoucnosti jsou souèástí celého prorockého pohledu na dìjiny
svìta. Hlavními událostmi v nìm jsou první a druhý pøíchod Jeíe Krista na
zem. V tomto prorockém rámci jsou nám ostatní historické události i souèasné dìní srozumitelnìjí.
4. Toto biblicky prorocké chápání minulosti, souèasnosti a budoucnosti mají vìøící zprostøedkovávat dalím. Je to prorocký úkol poslední církve, která ije
v prorocky pøedpovìzené dobì a jako prorok hlásá poslední záchranné poselství.

Otázky k diskuzi
1. Jak se èlovìk stává prorokem?
2. Mají køesané v dnení dobì prorocký úkol?
3. Co asi vedlo Mistra Jana Husa k tomu, e on, který miloval svou církev,
oznaèoval jasnì její bludy a zloøády? Proè asi dokázal a do konce
jasnì mluvit proti bludùm a pøitom milovat lidi i církev?
4. Hlavním tématem, o kterém psala a kázala E. G. Whiteová, byl Kristus
- Boí Beránek, Pøímluvce, odpùrce satana, Kristus - prùvodce èlovìka,
ospravedlnìní v Kristu, Kristùv ivot na zemi a jeho návrat. Kromì jiných píe o tom v Kristovì ivotopise Touha vìkù a v malém díle Cesta
ke Kristu. Pokud jste nìco z nich èetli, co vám to pøineslo?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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I stane se potom: vyleji svého ducha na kadé tìlo.
Vai synové i vae dcery budou prorokovat, vai starci
budou mít sny, vai jinoi budou mít prorocká vidìní.
Rovnì na otroky a otrokynì vyleji v onìch dnech
svého ducha. Jóel 3,1.2

Je jetì dnes moné prorokovat? Na kterou dobu se vztahuje Jóelovo proroctví?
Pøemýlej o tìchto otázkách a hledej na nì odpovìï bìhem posledního
týdne, kdy se jetì budeme zabývat tématem prorokování. Bùh døíve opravdu mluvil. Mluví i dnes?
Ale døíve ne se podíváme, jestli se Bùh i v naí dobì jetì projevuje, zamysleme se nad nìkolika pøíbìhy prorokù, kteøí ve své dobì vynikli.
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Nedìle
5 Moj 18,18
Na koho myslí, kdy ète tento text? Proè?

Jeí prorokem
Øadit Jeíe mezi velké proroky dìjin urèitì není bìné. Mnohem èastìji se o nìm mluví jako o Králi, o Boím Synu nebo Spasiteli svìta.
Nebyl ale Jeí nejvìtím z prorokù? Podívejme se, co se o nìm píe
v id 1,1.2. Nejdøív Bùh hovoøil skrze proroky a potom skrze svého Syna. Sluba
jeho Syna je vyí ne sluba prorokù.
K Kdy Jeí zaèínal svou slubu, povaovali ho nìkteøí za Elijáe, jiní za proroka, který má pøijít (Luk 9,18.19; Jan 6,14).
K Jeí je známý jako prorok z Nazareta (Mat 21,11.46).
K Ostatnì i on sám se prohlauje za proroka (Luk 13,33).
Ano, Jeí byl prorokem, velkým prorokem. Slova, která pronáel, nebyla jeho,
byla to slova jeho Otce a Jeí je vìrnì tlumoèil. Pøedal nám to, co mu Bùh øekl.
Nic nezamlèel, ale sdìlil ve. Proroka, jako je Jeí, svìt potøeboval a stále potøebuje.
Kdy procházíme evangelia, zjiujeme, e Jeí pøekraèuje roli toho, kdo mluví
jménem Boha. Èti Jan 1,1 a 2,14-18. Tyto vere nepøedstavují Jeíe pouze jako
toho, kdo mluví, ale jako Slovo samotné!
K V nìm je to, co nám Bùh chce sdìlit.
K Jeí je také ivot (Jan 1,4; 10,28 a 11,25). Jeho slova nám dávají ivot.
K Proroky mùeme pøirovnat k pøístroji, který nám zprostøedkovává Boí hlas.
Jeí k nám mluví pøímo.

K zamylení
K

Kým je pro tebe Jeí? Kdy ète Jeíova slova, vímá je jako Boí
hlas?
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Pondìlí
1 Kor 2,10.11
Jak mùe èlovìk proniknout k Boím vìcem?

Moc Ducha
Bible nám pøedstavuje Jeíe jako jediného, kdo zná Boha. Jeí je
také jediný, kdo nám ho mùe zjevit. Ale jak, kdy u mezi námi
není?
Pavel nám v uvedeném veri øíká, e Duch je schopen zkoumat i hlubiny Boí.
Zná tedy dokonale Boha!
Mùeme i my obdret Boího ducha? Chce s námi Bùh svého Ducha sdílet?
Bible na tuto otázku odpovídá ano.
Jeí svým uèedníkùm øíká: Pro vás je dobré, kdy odejdu, protoe pokud neodejdu, nepøijde mezi vás Pøímluvce. Ale jestlie odejdu, polu vám Pøímluvce. Jeí
chce odejít, aby nám mohl poslat Ducha svatého. Co máme udìlat, abychom ho
získali? Odpovìï je jasná: Máme o nìj prosit. Vypadá to pøíli jednodue? A pøece
je to tak.
Èti Luk 11,13.
Bùh je tady pøirovnáván k otci, který dává dobré dary svým dìtem. Bùh nám chce
dát Ducha svatého. Dá ho i tobì, pokud ho poádá.
Ale proè máme usilovat o Ducha svatého? Jeí øíká: Pøímluvce, Duch svatý,
kterého pole Otec ve jménu mém, ten vás nauèí vemu a pøipomene vám vecko, co jsem vám øekl. (Jan 14,26)
Musíme se tedy o Bohu více dozvìdìt a pøipomínat si to, co nám Jeí øekl. Je to
nejen pro nae spasení, ale také i pro ty, kteøí jsou kolem nás.

K zamylení
K

Jak mùe svými slovy a èiny pomoci lidem kolem sebe? Myslí, e
mùe s tìmi, s kterými se stýká, mluvit jménem Boha?
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Úterý
Skut 1,8
Co slíbil Jeí svým uèedníkùm, kdy odcházel?

K èemu síla od Boha?
Jeí slíbil svým pøátelùm, e dostanou sílu. Slovo, které je do èetiny pøeloeno slovem síla, má v pùvodním textu podobný základ jako
èeské slovo dynamit. Mohli bychom tedy prohlásit, e uèedníci od
Boha dostanou prostøedek o síle výbuniny - Ducha svatého! Nechce je zanechat
oputìné (Jan 14,15-18). Ducha svatého, kterého jim Jeí slíbil, také brzy obdreli.
Èti Skut 2,1-11.
O nìco pozdìji uzdravil Petr v chrámu kulhavého a znovu promluvil k lidem. Knìí
byli natolik rozhoøèeni, e Petra i Jana zatkli a soudili. Soudci byli pøekvapeni
chováním obalovaných, které pøed nì pøivedli, a kdy vidìli odvahu Petrovu i Janovu
a shledali, e jsou to lidé neuèení a prostí, asli. Poznali, e jsou to ti prostí
mui, kteøí bývali s Jeíem. O síle Ducha svatého mùeme èíst i v jiných pøíbìzích: Skut 5,12-42; 6,8 - 8,4.
Duch svatý opravdu mùe dát sílu tìm, kteøí se jím nechají vést. Viml sis, jak
jednají lidé, kteøí Ducha dostávají? Ihned mluví o tom, co pro nì Bùh uèinil. Prorok
je i svìdkem.
Jeí øíká uèedníkùm, e je tøeba vydávat svìdectví nejen v Jeruzalémì, ale
i v Judsku, Samaøí a na celém svìtì (Skut 1,8).
Bùh chce, abys i ty byl jedním z jeho pomocníkù, kteøí se ho nebojí následovat.
Slíbil, e ti dá sílu. Nezapomeò na to!

K zamylení
K

Bùh chce i nám dát sílu Ducha, jakou dal uèedníkùm. Jak ji získali
uèedníci? Prosil jsi u o tuto sílu?
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Støeda
Jóel 3,1
Koho zahrne Bùh svým Duchem?

Jóelovo proroctví
O letnicích dostali uèedníci svatého Ducha (Skut 2,14-36). Nìkteøí
lidé je obvinili z opilosti, ale Petr je upozornil: Tito lidé nejsou, jak se
domníváte, opilí - vdy je teprve devìt hodin ráno. To se jen dìje to, co
pøedpovìdìl prorok Jóel. Apotol pouívá text proroka Jóele, aby dokázal, e na
nì sestoupil Duch svatý. To, co vidíte, øekl jim, je naplnìní dávného zaslíbení.
Pokud Petr povaoval dobu, ve které il, za dobu konce (a mìl k tomu opravdu
dùvod), o co víc to mùeme tvrdit i my dnes!
Duch svatý povolává do prorocké sluby. Èti Skut 19,6.7.
Svatého Ducha, který dává schopnost prorokovat, dostali apotolé, pak dalích
120 uèedníkù, kteøí zaèali ohlaovat pøedivné Boí skutky (Skut 2,22) a dalích
dvanáct muù. Bible se také zmiòuje o prorocích v Antiochii (Skut 13,1), dále
o ètyøech Filipových dcerách, které prorokovaly (Skut 21,9) a o Agabovi (Skut
21,10).
Proroci v biblickém slova smyslu opravdu nikdy v Boí církvi nechybìli. Záznamy
o tìchto Boích muích a enách jsou v Bibli, v Boí knize.
Bùh dává Ducha svatého tìm, kteøí ho o nìj prosí (Luká 11,13). To platí pro
vechny, pro tebe i pro mne.

K zamylení
K

Jsi otevøený pro pùsobení Ducha tak, aby Bùh mohl pùsobit v tobì
a tvým prostøednictvím i na jiné? Jaký je èlovìk, který pøijímá pùsobení
Boího Ducha?
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Ètvrtek
Zjev 1,9
Proè musel Jan prchnout na ostrov Patmos ve Støedozemním
moøi?

Podat svìdectví o Jeíi
Pavel píe v dopise Korintským, e svìdectví o Kristu se mezi nimi
plnì projevilo (1 Kor 1,6). Potom vysvìtluje, co pro nìj toto svìdectví
znamená (2,1), a dodává: Rozhodl jsem se toti, e mezi vámi nebudu znát nic ne Jeíe Krista, a to Krista ukøiovaného. Pro apotola svìdèit
o Jeíi znamená oznámit Jeíovo poslání - dobrou zprávu evangelií.
Èti Zjev 1,2.9.
Jan byl uvìznìn kvùli svìdectví o Jeíi - kázal vechno, co vidìl. Kázal pøíbìh
o ivotì a díle Spasitele svìta.
V dobì konce se odehrává pøíbìh popsaný ve Zjev 12,17. Po velkém pronásledování, které bylo v letech 538 a 1798 rozpoutáno proti køesanùm, nám Bible øíká,
e drak (ïábel, ver 9) bojuje proti lidem, kteøí zachovávají Boí pøikázání a drí
se svìdectví Jeíova. Satan vdy bojuje proti tìm, kteøí jsou vìrní Bohu a hlásají
spasení skrze Jeíe.
Kdo vydává svìdectví Jeíovi, má Ducha proroctví. (Zjev 19,10)
Andìl potvrzuje, jaké toto svìdectví o Jeíi je. Prorokujeme z Ducha, z moci,
kterou nás Bùh uschopòuje oznamovat svìtu, e Jeí zemøel, z jaké pøíèiny
a za jakým úèelem zemøel.
Vydávání svìdectví o Jeíi nemusí vdy probìhnout bez problémù: Jan byl vìznìn (Zjev 1,9), jiní jsou pronásledováni (Zjev 12,17) a zabíjeni (Zjev 20,4). Ale Bùh
nám zaslíbil vítìzství. (Zjev 2,9.10; 2 Tim 2,11.12).

K zamylení
K

Rozumí nyní lépe, co znamená svìdèit o Jeíi?

K

Trpìl jsi nìkdy nìjaké pøíkoøí pro svou víru v Jeíe?
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Pátek
1 Kor 14,1.3
Proè je podle Pavla dùleité usilovat o dar proroctví?

Usilujte o vyí dary
V biblickém textu, který sis právì pøeèetl, nás Pavel vybízí k tomu,
abychom usilovali o Boí dary. Ve stejné epitole (12,31) nám dokonce apotol Pavel øíká: Usilujte o vyí dary!
Bùh se nespokojí s málem. Nechce nám dát pouze ivotní minimum, které by
bylo zapotøebí pro nae spasení. Chce, abys byl naplnìným køesanem a pracoval na jeho díle lásky. K tomu, abys mu byl schopen pomoci (pomoci Bohu uvìdomuje si to?), ti dává tu nejlepí pøípravu a nejlepí nástroje. Staèí jen Boha
o nì ádat a respektovat jeho vùli.
Pavel nám øíká: Usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké øeèi. Máme být
Boími proroky. Není to úasné? A také vysvìtluje, proè. Ten, kdo má prorocký
dar, mluví k lidem pro jejich duchovní uitek, napomenutí i povzbuzení.
Mùeme v Bibli najít nìjaké poselství, které by se mìlo kázat právì teï? Èti Zjev
14,6-12. Najdi v tìchto verích tøi informace a výzvy pro nai dobu (vere 6-7, 8
a 9-11). Slyí v poselství tøí andìlù stejná slova, která u byla u byla dávno
øeèena ústy biblických prorokù?
Urèitì touí po lepím svìtì, ve kterém vládne spravedlnost, mír, kde u nebudou války, rozvody, ani nemoci a nenávist. Rozhodni se dnes, e bude pracovat
pro Boha a v jeho jménu mluvit k tìm, které zná. Pøesnì tak toti vstoupí mezi
prorocký lid.

K zamylení
K

Touí opravdu po darech, které má Bùh pøichystány pro kadého
z nás? Proroctví Jóele 3,1 se mùe naplnit i na tobì. Chce se stát
Boím svìdkem? Do práce pro nìj se mùe zapojit jetì dnes.

37

Uloit
1. Bùh mluvil skrze proroky, ale pøedevím mluvil prostøednictvím Jeíe. I nadále
si pøeje mluvit ke vem lidem, kteøí chtìjí Krista následovat v jeho zapoèatém
díle lásky.
2. Bùh nám dává sílu svého Ducha, abychom mohli vydávat svìdectví
o Jeíi Kristu, který sám byl dokonalým Boím Slovlem.
3. I ty mùe proít nádhernou zkuenost èlovìka, který pøináí dobré zprávy,
prorokuje, tzn. tlumoèí srozumitelnì Boí vùli a plány obsaené v Bibli, povzbuzuje ostatní, potìuje je a inspiruje. Pán Bùh tì volá a èeká na tvoji odpovìï!

Otázky k diskuzi
1. Pøeèti si následující texty a øekni, co mají spoleèného: 5 Moj 8,9-14; 18,
21-22; Zjev 2,9; 19,6-10 a 20,4.
2. Splòuje Jeí vechny rysy proroka, které jsme si v minulých lekcích ukázali? Pøesvìdèi se, jestli tomu tak skuteènì je. V èem ho mùe následovat?
3. Být pronásledován pro víru, to se lehce øekne, ale není to tak jednoduché. Co potøebujeme k tomu, abychom obstáli v pronásledování? Za pronásledováním církve i jednotlivcù stojí Boí nepøítel. Jaké formy pronásledování zná z dìjin? Mluví Bible o pronásledování vìøících v poslední
dobì?
4. Jak mùe sám u sebe rozpoznat, zda mluví z Boího popudu nebo ne?
Co potøebuje mít, abys mluvil ve jménu Boha a svìdèil o Jeíi? Vysvìtli
svùj názor.
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Co je èlovìk, e na nìho pamatuje, syn èlovìka,
e se ho ujímá? alm 8,5

Co je èlovìk? Tuto otázku si filozofové kladli v kadé dobì.
Alexis Carrel, nositel Nobelovy ceny, napsal: Materialista a idealista pøijímají stejnou definici krystalu chloridu sodného. Ale neshodnou se na definici èlovìka.
Názory na pùvod, podstatu a urèení èlovìka se opravdu rozcházejí. Nìkteøí vnímají
èlovìka jako souèást velkého celku:
K Èlovìk jako jednotka politického uskupení: Jedinec je mnoství jednoho milionu
lidí vydìlené jedním milionem.
K Èlovìk jako jednotka náboenského seskupení: Jedinec se po nìkolika pøevtìleních rozplyne ve velkém celku, v nirvánì.
K Jedni povaují èlovìka za vrchol evoluce, pro druhé je nìkým mezi andìlem
a zvíøetem.
K Dalí jej vnímají jako bytost dìjinnou a spoleèenskou.
Jako odpovìï na známou výzvu Poznej sám sebe, která v podstatì shrnuje hledání sebe sama, se napsalo mnoho stránek o tom, co je èlovìk.
Jak tedy odpovìdìt na otázku: Co je èlovìk? Bible øíká, e nám mùe dát odpovìï.

39

Nedìle
1 Moj 1,26-28
Co si myslí o tomto struèném popisu stvoøení? Jak rozumí
slovu panovat?

Pùvod èlovìka
Polome si otázku, odkud pochází èlovìk. Kolik mùeme dát na tuto
otázku odpovìdí? Jednu, víc?
První scénáø:
Miliony let plynou a náhle - velký tøesk! Výbuch, energie, horko, hmota. Vzniká
malá buòka, pak dalí a jetì dalí. Jsme svìdky samovolného vzniku první a jediné
generace ve vesmíru. Øíkám jediné, protoe to tak tvrdí vìdci. Podle této teorie se
buòky shlukují a spoleènì tvoøí buòky sloitìjí a sloitìjí... To ve samozøejmì
probíhá èistì náhodou.
Druhý scénáø:
Na poèátku stojí milující Bùh, Láska. Lásce nejde o vlastní potìení, ale o to, aby
ten druhý mìl radost, aby mohl uplatnit svou tvoøivost, vùli a aktivitu.
Bùh jednal jako Láska, stvoøil - a na Zemi je ivot! Je vytvoøeno krásné prostøedí
pro èlovìka. A potom Tvùrce vech vìcí stvoøil èlovìka z lásky.

K zamylení
K

K

Známý biolog Jean Rostand nazval evoluèní teorii pohádkou pro
dospìlé. Proè?
Co pro tebe znamená být stvoøen k Boímu obrazu?
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Pondìlí
1 Moj 2,7
Na základì tohoto textu popi krátce stvoøení èlovìka.

Èlovìk, neobvyklá smìs
Lidské tìlo má své orgány, soustavy, metabolismus... Lékaøská vìda
o nich mnoho ví a umí tyto poznatky vyuívat pro dobro èlovìka.
Lidské tìlo je sice pouhou smìsí prvkù, ale lidská bytost je Boím
stvoøením, jedineèným a nenahraditelným celkem svou osobitostí. Není jen miliontou èástí celku, ale originální osobností, která nemá obdoby. I toto je projevem
Boího obrazu. Vdy i Pán Bùh je jedineèný!
ádná stránka lidské bytosti, a u tìlesná, duevní nebo duchovní, nemá své
pøesné hranice, ale vechny se vzájemnì ovlivòují a tvoøí celek. Èti 1 Tes 5,23.
Èlovìk se stává úplným èlovìkem teprve ve vztahu s Bohem. Svùj pùvod má
u Boha a jeho budoucnost smìøuje také k Bohu - k oèekávanému návratu Jeíe
Krista, který èlovìku opìt umoní vìènì ít se svým Stvoøitelem. Zatím tedy
èlovìk ije mezi dvìma póly: mezi stvoøením a vykoupením, tedy návratem Spasitele.

K zamylení
K

Co ti dokazuje, e tvoøí celek?
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Úterý
Kaz 1,2-11
Co je hlavní mylenkou tìchto verù?

Být, èi nebýt?
Má ivot smysl? Na tuto otázku nám odpovìdí dva filozofové. Pøeèti si
následující citáty:
Byli jsme bytostmi, které pøekáejí a jsou na obtí i samy sobì. Nemìli jsme nejmení dùvod existovat. Kadý ivý tvor, zmatený a podivnì neklidný, si
pøipadal zbyteèný... Neurèitì jsem snil o tom, e se znièím, aby bylo alespoò o jednu
z tìchto pøekáejících existencí ménì. Ale i moje smrt by byla zbyteèná. Zbyteèná
by byla moje mrtvola, moje krev na zemi, v trávì, mezi kvìtinami, v koutì usmívající se zahrady... Byl jsem zbyteèný navdy. Jean Paul Sartre
Nìkdy se stane, e se nám ve hroutí. Ranní vstávání, tramvaj, ètyøi hodiny v kanceláøi
nebo v podniku, polední pøestávka, jídlo, dalí ètyøi hodiny v práci, jídlo, spánek,
pondìlí, úterý, støeda, ètvrtek, pátek, sobota. Stále stejný kolotoè. Ale jednoho dne
nás napadne otázka Proè? a vechno zaèíná omrzelostí a pocitem zhnusení. Albert Camus
Co si myslí o tìchto dvou úryvcích? Jaké pocity v tobì zanechávají?
Sartre i Camus docházejí k závìru, e ve je zbyteèné, e ivot postrádá smysl.
Tato mylenka prodchla nai spoleènost a vedla k vytvoøení filozofie nihilismu. Nihilismus vychází z potøeby ve nièit, protoe nic nemá smysl, nic nemá hodnotu.
K podobným závìrùm mùe dojít jen èlovìk, který ije skuteènì bez Boha.
Zdá se vak, e se èlovìku podaøila jedna vìc. U zhruba po dvì staletí se snaí
zbavit se Boha, chce ho znièit, nechat jej zemøít. Místo toho vak umírá sám. Otázku Být, èi nebýt? bychom mohli doplnit: Být s Bohem nebo nebýt bez nìho?

K zamylení
K
K

Èti Kaz 12,12-14.
Pisatel tìchto verù pøipoutí, e svìt se chová nerozumnì, protoe
odmítá Boha. Jak se dívá na Kazatelovu radu ty?
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Støeda
1 Moj 2,19
Proè Hospodin poádal èlovìka, aby pojmenoval jednotlivá
zvíøata?

Èlovìk, odpovìdná bytost
Jak u jsme zdùraznili, Bùh stvoøil èlovìka jako bytost, která má odpovìdnost. Teï moná zvauje, za co vechno je vlastnì èlovìk odpovìdný.
1. Za ivotní prostøedí
Èti 1 Moj 2,15.19. Èlovìk je jediným tvorem na zemi, kterému Bùh svìøil nadvládu. Ale jak bychom mìli chápat tuto nadvládu? Jako povolení ke krajnímu
vykoøisování? Nebo jako ochranu, pomoc a etrné zacházení s ivotním prostøedím?
2. Za své bliní
Èti 1 Kor 12,26. Èlovìk je odpovìdný i za své blízké. Mezi lidmi vládne solidarita, kterou nemám právo ignorovat. Jsem èlovìk a nic, co je lidské, mi není
cizí. (Terentius) Kain Naopak øíká: Copak jsem strácem svého bratra?
(1 Moj 4,9)
3. Za svou vlastní existenci
Èti Mat 16,26.27. Pokud èlovìk vìøí, e Bùh existuje, musí si zároveò uvìdomit svoji zodpovìdnost vùèi nìmu. Èlovìk je odpovìdný za to, co udìlá nebo
neudìlá. Mùeme se vymlouvat na dìdiènost, prostøedí a na nejrùznìjí vlivy,
ale pøesto jsme zodpovìdní za rozhodnutí, která èiníme.

K zamylení
K

Uvaoval jsi, za co nese odpovìdnost? Pøemýlel jsi o tom, jak mùe
spolupráce s jinými mladými lidmi ovlivnit tvùj vztah odpovìdnosti?
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Ètvrtek
1 Moj 2,9.16.17
Proè se Bùh rozhodl zasadit do zahrady tento strom?

Èlovìk, svobodná bytost
Opìt se mi zdá, e Bible stojí v protikladu k naí spoleènosti. Èasto
mluvíme o právech a o svobodì, ale velmi málo a neradi se zmiòujeme
o povinnostech a odpovìdnosti.
Èti 5 Moj 30,19.
Bùh nás stvoøil jako bytosti, které mají schopnost se rozhodovat. Moná se diví,
proè Bùh u od poèátku èlovìku nìco zakazuje: Nebude jíst toto ovoce. Ano,
má pravdu, zakazuje. Ale podívejme se na vìc z jiné strany.
Èti 1 Moj 3,1.
Viml sis toho? Had zobecòuje Boí zákaz: Nesmíte jíst ádné ovoce z této
zahrady. Jeho cílem je, aby èlovìk uvìøil, e není svobodný. Posunuje význam
toho, co øekl Bùh. A pøece je skuteènost jiná. Adam a Eva mají pøístup ke vem
stromùm. Ke vem, kromì jediného...
Tento zákaz je zárukou jejich svobody. Jsou opravdu svobodní, protoe znají hranice své vlastní svobody. Zákaz umoòuje svobodì existovat. Uvedu názorný pøíklad: semafory na køiovatce mi zaruèují svobodu pohybu. Jestlie je nikdo nebude respektovat, nebudu moci svobodnì jezdit.

K zamylení
K

Jsi skuteènì svobodný? V èem vidí svoji svobodu?
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Pátek
Mat 10,30 a Skut 10,28.
Co øíkají tyto texty o hodnotì èlovìka v Boích oèích? Co
tato skuteènost vnáí do naich vztahù?

Dùstojnost èlovìka
Èlovìk není dílem náhody. Bùh ho stvoøil jako jedineènou a nenahraditelnou bytost, které dal odpovìdnost a svobodu.
Èti 1 Moj 9,5.6.
Z tìchto verù mùeme pochopit, co znamená dùstojnost èlovìka. Tuto dùstojnost vak mùe ztratit, pokud se odvrátíme od Boha a pøikloníme se k nìjaké
ideologii.
S Bohem není lidská dùstojnost závislá na ádné vnìjí okolnosti, politickém
prostøedí ani ekonomické situaci. Nezávisí ani na pùvodu nebo spoleèenské skupinì, do které èlovìk patøí. Nerozhodují o ní módní vlny, ani stávající pojetí spoleèenského jednání.
Lidský ivot má vysokou hodnotu. Kdy je dùstojnost èlovìka polapávána, Bùh
protestuje a jedná. Vimni si, jak reagoval na útlak, který vyvíjeli Egypané na
Izraelce. (2 Moj 3,7.8)

K zamylení
K
K

Èti alm 8.
Uvìdomuje si, e jsi Boím obrazem? Co z toho vyplývá napøíklad pro
tvùj kadodenní ivot?
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Uloit
Kdy pøijímá Boha jako svého Stvoøitele, dostává tvùj ivot smysl. On stojí na
poèátku, je pùvodce ivota a dává nadìji do budoucna.
1. Na èlovìka je nutno pohlíet jako na celek. Vechny jeho vlastnosti a funkce
jsou na sobì vzájemnì závislé.
2. Èlovìk byl stvoøen jako svobodná bytost.
3. Èlovìk má smysl pro odpovìdnost.
4. Èlovìk má dùstojnost, která by mìla být respektována.
5. Køesan pøijímá pravidla a hodnoty vycházející z pùvodních plánù, které mìl
Bùh s èlovìkem.

Otázky k diskuzi
1. Proè má teorie velkého tøesku takový úspìch?
2. Které fyziologické, morální a duchovní aspekty lidského ivota svìdèí
o jedineènosti a nenahraditelnosti kadého èlovìka?
3. Je tøeba mít smysl pro odpovìdnost, abychom byli svobodní? A musíme být svobodní, abychom unesli odpovìdnost? Z èeho nás chce Bùh
vysvobodit? Jan 8,34-36
4. K èemu mùe vést vìdomí lidské dùstojnosti? 2 Moj 20,12-17 a 1 Kor 6,19
5. Proè Bùh nìkdy mlèí, kdy jsou polapávána lidská práva?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Minulý úkol jsme zakonèili mylenkou o úctì k lidské dùstojnosti. Ale musíme pøiznat, e úcta a dùstojnost jsou slova, která v dnení dobì nemají pøíli
velkou hodnotu. Je také otázka, koho dnes vlastnì spoleènost uznává jako
hrdinu. Skíny, politiky, filmové hvìzdy, zloèince, policisty?
Ná svìt se nachází mezi ideálem a realitou, mezi Stvoøitelem z první Mojíovy a a povrchní, prùmìrnou a ubohou vedností. Nìkde nìco selhalo, nìkdo
zámìrnì odbyl práci a teï odmítá Boha, vyhýbá se mu, pøeruuje s ním vztah.
Toto vykolejení nazývá Bible høíchem. Høích - tak by se mohlo jmenovat nae
uvaování na tento týden.
Jak se vlastnì usídlil na zemi høích?
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Nedìle
1 Moj 2,9.17; 3,22.23
V klidu si pøeèti tyto texty. Proè dal Bùh do zahrady dva
stromy?

Proè dva stromy?
Bùh ve své lásce stvoøil èlovìka svobodného, se smyslem pro odpovìdnost. Ale jak se nìkdo mùe cítit svobodný a odpovìdný, kdy mu
není dána ádná odpovìdnost ani monost volby? Jak mùe èlovìk
vìøit ve svobodu, kdy nemá monost si vybrat? Jaký vztah vznikne mezi tebou
a èlovìkem, kterého bude ujiovat, e je svobodný, ale uzavøe ho pøitom do
ghetta?
Bùh je tvùrcem zákona. Jedinì On sám mùe øíct, kde jsou hranice dobra a zla.
Ani ty ani já to bezpeènì øíct neumíme, protoe bychom døíve nebo pozdìji vlivem
dìdiènosti, výchovy a prostøedí nazvali zlo dobrem a naopak.
Èti Iz 5,20.
Pøed høíchem neexistovala smrt. K èemu tedy slouil strom ivota?
Pouze Bùh má ivot sám v sobì, on jediný je nesmrtelný. Èlovìk mùe mít jen
darovanou nesmrtelnost, mùe ji jen pøimout jako ovoce ze stromu ivota. Tady
bychom mohli øíct: Èlovìèe, zùstaò tam, kde jsi, a neosobuj si právo, pro které
nejsi kompetentní.
Ze zdroje je do lampy veden proud elektrickým kabelem. Kdyby si lampa pomyslela: Mám energii sama v sobì, a odpojila by se od zdroje, zhasla by. Má situace øeení? Ano, je tøeba obnovit kontakt, spojení, monost pøijímat ze zdroje.

K zamylení
K

Myslí, e si v ivotì mùe skuteènì vybrat? Ovlivní nìco tvou volbu?
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Pondìlí
1 Moj 3,1-9
Pøeèti si jetì jednou 3. ver. O jakých plodech se zde
mluví? Proè byl strom uprostøed zahrady?

Høích z lásky?
Podle jisté teorie bylo zakázaným ovocem milování Adama a Evy.
Prvním høíchem by tedy byl pohlavní vztah. Písmo vak ukazuje, e
prvním høíchem nebyla fyzická láska, ale neúspìch vztahu lásky. Neuspìla láska, neuspìl pár. Høích nespoèíval v pøíli hlubokém spojení lidí, ale
naopak ve snaze o odpoutání od Boha.
Eva udìlala chybu u tehdy, kdy se neohlíela na Adama jako na svého partnera. Neprobrala s Adamem citlivou a závanou otázku osobní nezávislositi, kterou
jí had nabízel výmìnou za její neposlunost. Eva opomenula princip manelské
komunikace.
I rozhodnutí jednoho z partnerù mùe ovlivnit budoucnost obou. Jeden z páru se
rozhodne nejednat jako partner, ale sám za sebe. Pøestane poèítat s tím druhým.
Adam není pøítomen ve chvíli, kdy se rozhoduje o budoucnosti obou. Kdy zjistí,
co se dìje, podøídí se a zùstane pasivní. A dá pøednost enì pøed Bohem. Høích
- zlom ve vztahu k Bohu - zpùsobuje pak trhlinu i v lásce mezi muem a enou.
Jene èlovìk je stvoøen jako bytost, její existence se naplòuje pouze v setkávání
s Bohem. Nyní je vak dùvìra nalomena, Adam s Evou se skrývají. Nechtìjí Boha
vidìt a hlavnì nechtìjí být Bohem vidìni. Atmosféra pokoje, kterou Bùh vytvoøil
pro nì a s nimi, se zmìnila v atmosféru úniku, vytáèek a nedùvìry.
První høích dal základ individualismu, který se projevuje sobectvím a bezohledností k blinímu. První høích nás pøipravil o dar svobody a odpovìdnosti. Naruil
rovnováhu mezi láskou k sobì samému a láskou k blinímu. Toho dne sebeláska
zvítìzila.

K zamylení
K

Povauje svùj názor za dùleitìjí ne názory ostatních? Bere pøi
rozhodování ohled na druhé?
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Úterý
1 Moj 2,15
Èím byl èlovìk povìøen? Jak bychom nazvali tento úkol
dnes?

Èlovìk a svìt
Bùh postavil èlovìka na urèité místo a svìøil mu pøesný úkol. Ale kam
se postavil èlovìk?
Pro nìkteré vìdce je vrcholem evoluce èlovìk, jiní jej naopak staví na
nií pøíèku ne zvíøata, protoe prý ztratil svoje instinkty. Instinkt je tedy vyzvedáván jako neomylný. Zbouje se pøíroda a ve, co z ní vychází.
Humanista i kreacionista mohou vidìt v èlovìku støed vesmíru, pupek svìta,
a mohou chápat Boí pøíkaz z 1 Moj 1,28 jako povolení ke vemu. Ale Bùh dal
èlovìku pøi stvoøení urèité místo, aby ho uchránil pøed pýchou.
Bùh dal èlovìku jasný úkol - být zahradníkem, ne majitelem svìta, který ho obklopuje. Èlovìk se mìl dobøe starat o zahradu, která mu byla svìøena, a chránit ji,
ne ji zneuívat a vyèerpávat. Bylo to èestné postavení. Svým odklonem od Boha
si ale èlovìk vybral nìco jiného.
Mimoøádné postavení èlovìka spoèívá v jeho monosti mít vztah k Bohu. Bez
tohoto vztahu je èlovìk neduchovní, jen pøirozenou (1 Kor 2,14), pudovou (Juda
19) bytostí.

K zamylení
K

Být korunou tvorstva. Je to spíe pøednost nebo zodpovìdnost?
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Støeda
alm 64,7
Mùe z kontextu zjistit, o jaké podlosti lo?

Èlovìk a èlovìk
Kdy u èlovìk nechce být èlovìkem, ztrácejí se mu hranice, za které
není radno jít. Mùeme to pøirovnat k malinké buòce v naem tìle, která
se rozhodne, e se u nebude øídit spoleènými pravidly a zaène se
rychle mnoit. Tak vzniká rakovina.
Kdy èlovìk odmítá svoje postavení, ve je narueno; nejen ivotní prostøedí, ale
i vztahy k jiným lidem.
Jean Jacques Rousseau a mnoho jiných teoretikù tvrdí, e èlovìk se rodí pùvodnì
dobrý, ale spoleènost ho kazí. Pokud tøeba ukrade motorku, není to tvoje vina, ale
vina spoleènosti, která v tobì potøebu krást vypìstovala. V dùsledku toho vlastnì
nejsi vinen nièím, co udìlá. Od Freuda a jeho psychoanalýzy ijeme ve spoleènosti, která se snaí zprostit jedince viny. Sama vak na to doplácí a umírá.  Abychom
mohli pocítit odputìní, musíme nejprve pøiznat svoji vinu.
M V Indii, Brazílii, Sahelu se umírá hlady. - Ale co s tím mám já dìlat, pomyslí si.
M Mùj sbor není dost aktivní, ani vøelý. Jdu od toho, nic pøece nezmùu! Hlavnì se
mì nesna obviòovat.
Urèitì nikdy nebyl èlovìk otorokem sebe sama ani otrokem jiných z vlastního rozhodnutí v takové míøe, jako je tomu dnes. Moná je to proto, e tolik hovoøíme
o osvobození, odcizení, revoluci, emancipaci, rozvoji, právu ít svùj ivot a o vyniknutí. Ale nejprve musí být èlovìk svobodný uvnitø, v sobì. Prvním problémem není
osvobození ze systému nebo prostøedí. Nejdøíve musí sám sebe uvidìt takového,
jaký jsi. A nemusí se bát. Bùh bude pøi tom s tebou.

K zamylení
K

K

Èti 1 Moj 3,11-13. Jaký ti pøipadá pøístup Adama a Evy? V èem se tvùj
postoj podobá tomu jejich? Jak to zmìnit?
Jak funguje systém výmluv? Proè nikdo nechce na sebe vzít odpovìdnost?
Jakou konkrétní odpovìdnost ti Bùh svìøil v rodinì, ve sboru, ve spoleènosti?

51

Ètvrtek
alm 14,1-2
Co si lidé myslí o Bohu? Co dìlá Bùh?

Èlovìk je nadøazen èlovìku
Øekli jsme si, e prvotní høích pøiel v okamiku, kdy èlovìk odmítl
svoje postavení a chtìl nìco víc. Ale co chtìl a co chce dnes? Ptal
ses nìkdy sám sebe, za èím se honíme? Proè chceme v rozvoji postupovat dál a dál? Proè to dìláme? Jaké sny o moci a vládì nás drí pøikovány
v laboratoøích, kde bádáme nad tím, jak obnovit ivot? Co nás ene do bunkrù,
kdy zkouíme smrtící zbranì?
U jsme si øekli, e høích je pøedevím trhlina naeho vztahu k Bohu. Èlovìk si
osobuje právo, které mu nepøísluí. Uvìøil, e mùe být bohem. Bohem sám pro
sebe, zákonodárcem i soudcem.
Èti Ezech 28,2.
Pochopili lidé v dnení dobì, kde je jejich místo? Baudelaire napsal: Kainovo
pokolení vystoupilo k nebesùm a svrhlo Boha na zem.
Ale jak to zaøídit, aby se èlovìk dostal na nejvyí pøíèku, kdy u na ní nìkdo je?
Existuje jen jedno øeení. Sesadit toho, kdo stojí nad èlovìkem, znièit ho a zaøídit, aby zmizel! Hlasitì vykøièet jeho smrt a neexistenci! Nebo se zmocnit nìkterých boských vlastností, tøeba nesmrtelnosti. Èti 1 Tim 6,16.

K zamylení
K

Ty i já vìøíme, e Bùh existuje a e on jediný je nesmrtelný. Ale
nestavíme se i my nìkdy na jeho místo, kdy tvrdíme, e víme, co je
pro ná ivot dobré a co patné, a urèujeme tak sami hranice dobra
a zla?
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Pátek
5 Moj 6,4
Co je charakteristické pro Boha Izraele?

Èlovìk a Bùh
Èlovìk si dìlá nárok na místo, které mu nepatøí. Usiluje o osobní
nezávislost, kterou ale nemùe unést. U nechce být závislý na Bohu.
Závislost se mu zdá nesnesitelná, chce být jako Bùh.
Ale jak by toho mohl dosáhnout, kdy je jenom stvoøená bytost? Jak by mohl být
Bohem, kdy nemá v sobì zdroj ivota? Zbavit se Boha znamená zbavit se zdroje
ivota. Chtít být Bohem a nebýt k tomu vybaven - to vede k smrti.
Zbavit se Boha znamená zbavit se také jediného neomylného zákonodárce
a nepoznat u hranice toho, kde konèí dobro a kde zaèíná zlo.
A pøichází utrpení, výèitky, stud a strach. Mu a ena poznají, e jsou nazí, stydí
se, dostanou strach a jdou se ukrýt.
Zbavit se Boha znamená umonit nìkomu jinému, aby øídil moje svìdomí, uvolnit
místo diktátorovi, ideologii, autoritì, která bude myslet za mì. Vìøit v Boha je
jedinou zárukou, kterou mùeme mít, e zùstaneme svobodni!
Ale kdy èlovìk Boha odmítne, co udìlá Bùh? Pøestane se o èlovìka zajímat?
Nechá ho osudu, který si èlovìk sám vybral? Bude Bùh naplnìn svatým hnìvem
a rozohní se v nìm spravedlivá touha po pomstì? Jinak øeèeno - je èlovìk, který
sesadí Boha, definitivnì odsouzen? Èti 1 Moj 3,20-24.

K zamylení
K

Pøináí ti skuteènost, e èlovìk vdycky nìjak ije pøed Boí tváøí,
nespokojenost, nebo uklidnìní?
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Uloit
V této lekci jsme hovoøili o høíchu, který je dùsledkem pøeruení naeho vztahu k Bohu.
1. Èlovìk høeí ve chvíli, kdy u nechce být èlovìkem podle Boího plánu.
2. Bùh èlovìku urèil místo na tomto svìtì a dal mu úkol. Posláním èlovìka je toto
místo objevit a splnit úkol, který mu Bùh dal.
3. Bùh je autorem zákona. On ví, co je dobré a co zlé. Bùh a jeho zákon jsou naím
morálním mìøítkem a normou pro ná ivot.
4. Rozhodujeme o tom, zda chceme navázat vztah k Bohu. On svou ruku nabízí.

Otázky k diskuzi
1. Jak nám zpráva o jedení ovoce ze dvou stromù pomáhá pochopit drama
høíchu? V èem je hlavní problém?
2. Co si myslíte o následujícím textu z talmudu? Proè byl èlovìk stvoøen
poslední den? To aby se mu mohlo namítnout, kdyby zaèal být pyný: Pøi
stvoøení tì pøedbìhl i komár!
3. Èti 1 Moj 3,20-24. Jak Bùh projevil lásku Adamovi a Evì, kdy mu projevili
nedùvìru? Kdy Bùh Adamovi a Evì zakázal pøistoupit ke stromu ivota,
byl to trest, nebo tìstí? Jak by asi vypadal svìt, kdyby i po pádu do
høíchu zùstal èlovìk nesmrtelný? Bylo by to vùbec moné?
4. Na základì èeho lidé urèují, co je dobré, a co zlé? Na základì èeho to
urèuje ty?
5. Existují rozhodnutí, která byste mohli nazvat: To je moje soukromá vìc?
6. I kdy má dobrý vztah k lidem, vyrovnanost si udrí jen tehdy, bude-li
znát i své místo pøed Bohem. Komentujte tento výrok.
7. Setkali jste se u s tím, e se èlovìk snaí urèovat jiné hranice dobra
a zla, ne je stanoví Bùh? Jak to na vás pùsobilo? Jak jste reagovali?
8. Moná øekneme: Odstranit Boha chtìli dospìlí pøed námi, to jsme neudìlali my? Zvaujeme ale, do jakého svìta jsme vstoupili a jak na nìj
budeme reagovat?
9. Máte nìkdy sklon odmítat odpovìdnost, kterou vám Bùh dal, a naopak
nárokovat si práva, která vám nepatøí? Odpovìï na tuto otázku vyaduje
docela dost stateènosti.
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Hovoøili jsme u o podstatì èlovìka, o jeho místì ve vesmíru a o tom, jak toto
místo odmítl a osoboval si právo na jiné, které není jeho. Sledovali jsme také
dùsledky jeho poèínání: stud, strach, smrt. Èlovìk byl vyhnán ze zahrady, o kterou
se mìl starat. Tak pøiel na zem skrze jednoho èlovìka høích, smrt a utrpení.
Ale za co jsme my, ty a já, po tisíci letech odpovìdni? Je to moje vina, e Adam
a Eva zhøeili? Je spravedlivé, aby rodièe jedli sladkosti a zoubky jejich dìtí to
odnesly? Kadý nese odpovìdnost sám za sebe.
Kvùli naim høíchùm, kvùli ivotu, který není v souladu s Boím zákonem, budeme povoláni pøed soud. Døíve nebo pozdìji bude tøeba tento úèet zaplatit.
Zmìnilo se nìco od poèátku? Vyvinuli jsme se nìjak, stali jsme se lepími,
soucitnìjími, jsme ménì náchylní ke zlu? Má slovo høích stejný význam jako
mìlo v dobì Jeíe Krista? Má høích stejné dùsledky?
Vimnìme si jedné vìci. Ná pokrok je èistì vìdecký. Vztahy mezi lidmi se
nezlepují. Civilizované 20. století zailo tøi nejvìtí genocidy v dìjinách: Arménù, idù, Kambodanù...
Èlovìk má stále stejné pøístupy. Uvauje stále podobnì. Co tedy vyøeí?

55

Nedìle
Iz 14,13.14
Jak charakterizuje Bible èlovìka, který jde svou cestou
bez Boha?

Pýcha: Já jsem nejlepí!
Èím je tento text nápadný? Kdosi tu mluví stále o sobì. Já, já, já - tato
nemoc dnes postihuje lidi stejnì jako døív. U nìkterých duevních chorob je dokonce pouívání já pøíznakem onemocnìní.
Nemusí se vak vdy jednat jen o nemoci duevní, ale pøedevím o nemoci duchovního rázu. Èlovìk se staví nad ostatní, a u vìdomì nebo nevìdomì. V tomto
pøípadì mluvíme o pýe.
A z pýchy dìláme skuteèné hlouposti! Z pýchy vyvoláváme hádky, odmítáme se
usmíøit, pøedstíráme, e nikoho a nic nepotøebujeme. Pýcha nièí pøátelství a lásku, vzbuzuje v nás pohrdání, sobectví, výsmìch, z pýchy odmítáme Boha. Pýcha
je opak lásky, která jediná je naplnìním zákona.
Spojencem pýchy je le, která mi nalhává, e mohu uspìt tam, kde jiní neuspìli
- já dokáu ít bez Boha. A to znamená, e JÁ jsem Bohem, JÁ jsem svým
vlastním pánem a JÁ jsem sám sobì zákonem.
Já jsem nejlepí! Tuto vìtu èasto slýchává øíkat kolem sebe. Moná si to o sobì
myslí i ty nebo si alespoò pøeje takovým být. Moná trpí tím, e se ti to jetì
nepodaøilo. Komplex nadøazenosti a komplex ménìcennosti - jaký na tom vem
má podíl pýcha?

K zamylení
K
K

Èti 1 Tim 6,17; Fil 2,3 a Øím 12,3.
Oslovují tì tyto texty? Mùe ti pýcha jetì jinak kazit ivot? Co myslí,
udìlal technický a vìdecký pokrok èlovìka pynìjím nebo ménì pyným
ne byl døíve? Proè?
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Pondìlí
2 Tim 3,1-5
Zná ze svého okolí nìkteré ze zmínìných vlastností?

Sobectví: Po mnì potopa!
Druhé slovo, kterým se budeme tento týden zabývat, se opìt týká
mého já, je ale ponìkud na jiné úrovni ne pýcha.
Jedná se o sobectví. Zaèíná tam, kde já jsem astný a vechno ostatní
je mi jedno. Mì obslute jako prvního, mnì dejte pøednost. Co je mi do ostatních
- prostì mají smùlu!
Èti 1 Moj 13,10.11. Lotùv pøístup dobøe dokresluje pojem sobectví - vybral si pro
sebe nejlepí pozemek. Individualismus je problémem vech lidí, zvlátì lidí západní kultury. Èlovìk je stále více zklamaný politickými a filozofickými ideologiemi, take se soustøedí sám na sebe, na své tìlo, zdraví, dùm, rodinu.
Raoul Follereau napsal: Nemáme právo usilovat o to, abychom jedinì my byli
astni.
A pøesto èlovìk, který bìhem posledních let vyøeil tolik pùvodnì beznadìjných
technických problémù, jetì nenael øeení na bídu, hlad a násilí.
Proè? Moná proto, e èlovìk èeká, a se zvedne jeho soused nebo a stát
vezme vìci do svých rukou. Nebo proto, e kadý je zaujat svými vlastními problémy a nemá èas na problémy jiných. Moná i proto, e jsme zajatci svého
èasu, protoe jsme si vytkli jasné cíle, nevnímáme, èím ijí druzí a nezbývá nám
na nì èas. A proè vlastnì investovat do druhých? - Tak vládne na svìtì sobectví!

K zamylení
K
K

Èti 2 Timoteova 3,2.
Pøipadá ti, e tento text pøehání? Proè? Myslí, e se sobectví èím dál
víc rozrùstá, nebo ho ubývá? Jak se mùe ve tvém sboru projevit sobectví?
Jaké skryté formy sobectví pozoruje kolem sebe? A co tvoje sobectví?
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Úterý
Øím 8,20.21
Èemu je stvoøení vydáno? Co to znamená?

Nezávislost: iju, jak uznám za vhodné!
Tøetím synonymem høíchu je touha po nezávislosti. Jako u dvou pøedchozích slov i zde je tìké vymezit hranici mezi tím, co je normální,
pøirozené, a tím, co je zdrojem høíchu. Ano, je tøeba milovat sám sebe,
ale ne víc ne svoje bliní. Nemusí být nutnì patné a zlé, kdy touíme po
nezávislosti. Proè o ní tedy mluvíme na tomto místì, v úvaze o høíchu?
Svoboda je jenom jedna. Vechno ostatní jsou jen slova, teorie filozofù a politikù.
Chce ít, jak ty sám uzná za vhodné? Tak do toho! Ale co vlastnì chce ze
svého ivota udìlat? Vybere si jako základ existence pýchu a sobectví?
Nestává se duch nezávislosti pøíli èasto tyranem o to horím, e si propùjèuje
oblek a tváø toho, kdo tvrdí, e obhajuje? U bran mìsta a ve vaich pøíbytcích
jsem vás vidìl, jak se klaníte a zboòujete svou vlastní svobodu jako otroci, kteøí
se pokoøují pøed tyranem a oslavují ho, zatímco on je nièí. Ano, v lesíku u chrámu
a ve stínu citadely jsem vidìl ty nejsvobodnìjí mezi vámi, jak svoji svobodu nosí
jako bøemeno a pouta. - Khalil Gibran, Prorok
Co tì napadlo pøi ètení tohoto úryvku?
Skuteèná svoboda, opravdová nezávislost, není politická, není to právo, které
najde v kolébce po narození. Chce být svobodný? Vyuij tedy jediný prostøedek k dosaení svobody.

K zamylení
K

Èti 1 Petr 2,15-16.

K

V èem spoèívá skuteèná svoboda? Jsi svobodný? Proè?

K

Co ve mùe zotroèovat mladé lidi?
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Støeda
1 Kor 1,20
Jak spolu souvisí lidská moudrost a znalost Boha?

Rozum èlovìka
Pýcha, sobectví a touha po nezávislosti dovedly lidstvo k úpadku.
Nìkteøí lidé jsou ale pøesvìdèeni, e lidský rozum zvítìzí nad vemi
problémy, které zlo vyvolalo.
A u se jedná o jakoukoli ideologii, její cíl je vdycky stejný. Snaí se vytvoøit na
zemi ideální spoleènost, bez bolesti a utrpení, ve které bude vládnout spravedlnost. Co umoní tento ráj? Samozøejmì lidský rozum!
Za Velké francouzské revoluce zavrhli francouztí revolucionáøi vechna náboenství. V chrámu Matky Boí v Paøíi postavili na piedestál enu z ulice, která mìla
pøedstavovat bohyni Rozumu. Lidé uctívali jenom ji. A aby tento kult jetì zviditelnili, gilotina bìhem vech tìch revoluèních let nepøestala pracovat.
Lidstvo uctívá kult vlastního rozumu. Rozumové schoposti èlovìka mají vak své
hranice a lidské mylení je velmi rozporuplné. Èlovìk nìco dokáe, ale vzápìtí je
schopen to vyvrátit a potvrdit pravý opak. Kde se berou vechny protiklady, argumenty, dohady, teorie více èi ménì protichùdné, ve kterých se sami ztrácíme?
Kdo má pravdu, kdo se mýlí? Jak máme vìdìt, co si vybrat?
Kde hledat odpovìï na tyto otázky? Rozum, logika, informace nám nedávají
uspokojivou odpovìï. Èti 1 Kor 2,5.

K zamylení
K

Èti Øím 12,1.2 v rùzných pøekladech. Co pro tebe tato slova v Písmu
znamenají?
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Ètvrtek
Efez 3, 10-12
Co tím Pavel myslí, kdy mluví o Boí mnohotvaré
moudrosti? Jak mùe èlovìk k Bohu pøistoupit?

Bùh spoutí plán záchrany
Lidstvo se stále víc a víc dostává do slepé ulièky, ze které nemùe
ven. Co mezitím dìlá Bùh?
Mùe Bùh, Stvoøitel vech vìcí, Bùh, díky kterému existujeme, nechat svoje vzpurné dìti bez pomoci? Ne. U dávno mìl pøipravený plán záchrany,
který nazýváme plán spasení. V èem spoèívá? Centrem Boího plánu je seslání
náhradníka, zástupce.
Na jedné stranì jsme tady my, ty a já, høíní a provinilí lidé, kteøí si zaslouí trest
- smrt. Na druhé stranì vak stojí Bùh, který je nevinný a vìèný. A tento Bùh nás,
høíníky, miluje nade ve. Proto se postavil na nae místo, stal se èlovìkem jako
jsme my a odpykal za nás trest, který je dùsledkem poruení zákona.
Bùh vymyslel úasný plán. Ale jak se bude realizovat?
Nejdøíve zde byla nesmírná láska k lidem. A potom bylo tøeba, aby se jedna
osoba Boí Trojice stala èlovìkem a místo nìj podstoupila trest. Jeí, Boí Syn,
se bez váhání nabídl. Miloval nás tak jako Otec. Poníil se a stal se èlovìkem,
jedním z nás. To bylo vtìlení Boího Syna. Èti Fil 2,5-8.

K zamylení
K

Pro koho je ivot na zemi tìí - pro èlovìka, který je od narození
omezený, nebo pro Boha, který se vzdal monosti jednat jako Bùh
a sníil se na úroveò èlovìka?
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Pátek
Jan 21,22
Jaké dùleité pozvání zde Jeí vyslovuje?

A co ty?
V biblickém studiu jsme se tento týden zabývali èlovìkem, jeho problémy a pøemýleli jsme o Boím záchranném pllánu. Co to vak
znamená pro tebe?
Existuje spousta lidí, kteøí ijí a umírají, ani by se podobnými otázkami vùbec
zabývali. A co ty? Co oèekává od studia?
K Lepí znalosti? To si mùe koupit teologické skriptum!
K ivotní moudrost? Tìch je hlavnì na Východì plno!
K Hledá morálku, návod na ivot?
Hledej Jeíe, Spasitele, svého Zachránce a dá se ti poznat.
Plán spasení pøipravil Bùh pro vechny lidi, protoe si pøeje, aby vichni byli
spaseni, i ty. Mùe si najít výmluvu, odkládat to, myslet si, e tento plán platí
pro vechny, jen ne pro tebe. e je to jen jedna z teorií o ivotì. Mùe spoléhat
na své vlastní síly a snait se, aby ses dostal ze zkázy lidstva sám.
Ale Bùh poèítá i s tebou! Chce, abys i ty vstoupil do jeho plánu záchrany! Je to
seriózní nabídka.
Èti Skut 2,22-24.

K zamylení
K

Vstal Jeí z mrtvých i pro tebe? Jak se mùe Boí plán vztahovat na
tebe?
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Uloit
V tomto úkolu jsme se zabývali problémem høíchu ve svìtì a v ivotì èlovìka
a zjiovali jsme, zda existuje jeho øeení.
1. Pyné a sobecké chování je charakteristické pro svìt, ve kterém ijeme.
2. Èlovìk chce být nezávislý. Skuteènou svobodu ale najde pouze u Boha.
3. Není v monostech lidského rozumu vyrovnat se s høíchem.
4. Bùh nám skrze ivot a smrt Jeíe Krista nabízí odpovìï na otázku týkající se
volby dobra. Jeí svou smrtí a vzkøíením realizoval plán spasení.

Otázky k diskuzi
1. Zpychl èlovìk díky technickému a vìdeckému pokroku? Proè?
2. Pøeèti si 2 Tim 3,1-5. Zdají se ti nìkteré výrazy pøehnané? Pøispívá taky
ve kole, doma nebo v práci k tomuto stavu lidstva?
3. Mùe být rozum pro víru uiteèný? Na èem je zaloena tvoje víra? Jaký
vztah vidí mezi jednáním rozumným, jednáním rozumovým a jednáním z víry?
4. Co je to svoboda? Jak jí dosáhne? Co nám o svobodì øíká Jeíùv
ivot?
5. Kdy a jak probíhala Velká francouzská revoluce?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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U jsme hovoøili o minulosti èlovìka, o jeho pùvodu, prvotním høíchu a také
o tom, jak se høích projevuje dnes. Ale jaká je budoucnost lidstva? Co nás
èeká zítra?
Pokud bereme vánì souèasné vìdecké údaje o zneèitìní ivotního prostøedí, pøelidnìní nebo vyuívání atomové síly, mùeme øíct, e budoucnost èlovìka je vysoce ohroena. Lidský druh je na cestì k zániku.
Mùeme provolávat: In Alláh! Co je psáno, to je dáno! Takový u je osud!
Vechno jednou zaèíná a jednou zase konèí! Vechno je psáno ve hvìzdách,
v minulém ivotì, v kávové usazeninì, v naich genech. Mùeme také projevovat (èasto sebevraedný) optimismus: Èlovìk pøece najde øeení na vechny
problémy.
Ale nemusíme s nièím takovým souhlasit. Nic není pøedem dáno. Bùh nabízí
monosti, ale záleí na naí volbì. Pokud se obrátíme na Bibli, píe se tam
o tom. A píe se tam i o nadìji. Èti Jer 31,17. Ano, je nadìje. Ale na èem je
zaloena?
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Nedìle
1 Kor 15,21.22
O èem je Pavel pøesvìdèen stejnì tak silnì jako o smrti,
která pøila na nai zem? Proè je jeho jistota dùleitá?

Zvítìzil nad smrtí
První Adam, který byl postaven do zahrady Eden, selhal ve vztahu
k Bohu. Druhý Adam, Jeí, byl také na Bohu závislý a kadým okamikem svého ivota naplòoval Boí zákon a vùli nebeského Otce.
Smrt, která je dùsledkem naruení vztahu mezi Stvoøitelem a jeho stvoøením, u
pro Jeíe nemá dùvod existovat. Jeí sice zemøel, ale místo nás a pro nás.
Potom u ho smrt nemohla zadret, nemìla nad ním ádnou moc.
Nìkolik závaných faktù:
K ena, která pøila tøetí den k hrobu, ho nala prázdný,
K Jeí se zjevil uèedníkùm,
K Jeí dovolil, aby se ho dotýkali, jedl pøed nimi,
K ukázal se pøed 500 oèitých svìdkù,
K uèedníci, nejdøíve vydìení, jsou pozdìji ochotni poloit ivot za jistotu, e
Jeí ije,
K existence køesanství dodnes.
Bùh, kterého hledá a který zemøel na køíi pøed dvìma tisíci lety, je ivý i dnes.
Zemøel za nás. Zvítìzil nad smrtí.

K zamylení
K

Vìøí v Kristovo vzkøíení? Je dùleité vìøit, e Jeí vstal z mrtvých?
Mìní to nìco ve tvém ivotì, kdy ví, e Jeí ije?
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Pondìlí
Øím 6,5
Jaký je vztah mezi smrtí a vzkøíením Jeíe a nás,
vìøících?

ivot pro tebe
Nae høíchy zabily Jeíe. Pokud se vak vírou sjednotíme v jeho
smrti, høích pro nás pøestane existovat. Ve spojení s Jeíem, který
pøekonal smrt, u od Boha nejsme odlouèeni. Bùh s námi obnovuje
vztah a dává nám vìèný ivot. Èti 1 Kor 15,35-37.
Ale pozor! V dnení dobì existuje jeden názor na vzkøíení, který nemá nic spoleèného s tím, co øíká Bible. Tato teorie toti tvrdí, e prodlouení naeho ivota
probíhá na úrovni bunìk. Rozkládající se tìlo produkuje plyny, buòky a bakterie,
které pøedstavují ivot. V této podobì pokraèuje ná ivot i po smrti. Ale o takovém pøeití Bible nehovoøí. Vùbec se toti nezmiòuje o pøeití. Mluví o vzkøíení
a znovuzrození. A toto nové zrození se týká celého èlovìka, osoby jako celku,
nejen nìjakého shluku bunìk. Èti 1 Kor 15,42-43.

K zamylení
K

K

Jaký je rozdíl mezi vírou ve vzkøíení nehmotných duí a vzkøíením
tìla?
Vidí ve vzkøíení poselství nadìje? Co tì pøitahuje na budoucím ivotì?
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Úterý
Zjevení 21,4
Jak je nový ivot popsaný v tìchto verích? Co tì na
popisu nové zemì pøekvapuje nejvíc?

Satan poraen díky své strategii!
U jsem hovoøil o reinkarnaci, víøe v pøevtìlování, která je dnes velmi
populární. Due se nìkolikrát pøevtìlí (a 36krát) a tím se postupnì
zdokonaluje. Ale reinkarnace probíhá vdy zpìt do tohoto svìta, kde
existuje smrt, utrpení, bída a zlo.
Vzkøíení vak znamená nové zrození a úplné vymýcení zla. Také satan bude
znièen. Ale nebude se ve jednou opakovat? Nevznikne v mylenkách èlovìka
nebo andìla znovu touha po zlu?
Tyto dvì situace by se vak liily. Na poèátku satan vnesl pochybnosti - o Boím
charakteru, lásce, spravedlnosti. Jak se to prokáe?
Spasení budou po celou vìènost ivými svìdky vítìzného zápasu o záchranu
padlého lidstva. Budou pro celý vesmír dùkazem Boí lásky.

K zamylení
K
K

Èti Zjev 12,7-12.
Odkdy satan ví, e je pøemoen? Co je pro tebe v tomto biblickém
textu nejdùleitìjí? Co tì nejvíc povzbudilo?
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Støeda
Iz 65,17
Které pøídavné jméno je v tìchto verích pøi popisu
budoucího svìta uvedeno dvakrát? Co to pro tebe znamená?

Nedìlat nové ze starého!
Kdy mluvíme ivotì po ivotì, vdy vyvstává otázka, kde tento ivot
bude probíhat. Nìkteøí mluví o pøedpeklí, jiní o nirvánì a dalích nadpozemských místech.
Kde se bude odehrávat ivot tìch, kteøí budou vzkøíeni? Bùh nám øíká, e stvoøí
nové nebe a novou zemi. Toto stvoøení je popsáno na nìkolika místech:
K Iz 65,24-25 - vztah mezi Bohem a èlovìkem, pokoj, soulad, nenásilí,
K Zjev 21,4 - nebude bolest a smrt,
K 2 Petr 3,13 - bude tam spravedlnost.
K Pokus se najít dalí charakteristiky tohoto nového svìta:

K zamylení
K

Mùe být skuteènì astný, pokud má tuto nadìji do budoucna?
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Ètvrtek
Iz 43,18.19
Jak popisuje Izajá zmìnu, která nastane pøi stvoøení
nového svìta?

Kdy?
Vzkøíení, tedy zaèátek vìèného ivota, vdy vztahujeme k pøíchodu
Jeíe Krista. Mrtví budou vzkøíeni pøi skonèení dìjin tohoto svìta, pøi
Kristovì pøíchodu.
Pøesto se vìèný ivot nevztahuje jen k budoucnosti. Mezi jetì ne a u je urèité
napìtí. ivot vìèný zaèíná u teï, v okamiku, kdy se znovuzrodí. Tvoje znovuzrození je zrození do vìèného ivota. U nyní mùe vychutnat pøíchu vìènosti, samozøejmì jetì ne v její plnosti, ale pøece... Tvùj postoj, chování, tvoje slova a skutky
jsou toti projevem dìdice tohoto ivota a obèana Boího království. Mùe to proívat u teï.
U teï ví, kam tì Bùh vede, kudy vede jeho cesta poutí. Takové jistoty bez Boha
nenajdeme, anebo jsou jen doèasné.
Mùe vak namítnout: Jsem pøíli unavený, jako v píseèné bouøi, nevidím na pouti
cestu!
Nebo mùe namítnout: Mùj ivot není pou, ale nádherná zahradou s tisíci kvìtinami! Nepotøebuji nic lepího!
V obou pøípadech se bude mýlit. ádná pou není tak vyprahlá, aby do ní Bùh
nemohl zakreslit cestu, a ádná zahrada nemùe být trvale krásná bez Boha!
Vìèný ivot si volí u teï! A taky nyní ho dostává, i kdy vzkøíení se uskuteèní a
na konci èasu. Èti Jan 11,25.

K zamylení
K

Èím se od sebe lií tyto výroky?
 Budu vzkøíen k ivotu.
 Já jsem vzkøíení a ivot.

K

Proè mùe Jeí øíct: Já jsem vzkøíení a ivot?

K

Jetì se bojí rozhodnutí stát se Jeíovým uèedníkem?
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Pátek
Øím 6,22
Èeho podle Pavla dosáhne v ivotì Jeíùv sluebník? Co
to podle tebe znamená?

Èeká tì slavná budoucnost
Jaká je tvoje budoucnost, kdy se èasto mluví o holokaustu, genocidì, zneèitìní ivotního prostøedí a rostoucím zalidnìní? Pùjde za
pøedstaviteli tohoto svìta, za knìími, vojenskými vùdci, politiky, prùmyslovými magnáty jako malý princ, kdy pøiel za Saint Exupérym s otázkou:
Nakreslí mi beránka? Pùjde za nimi s otázkou: Nakreslíte mi budoucnost?
Jestli to udìlá, nebuï potom pøekvapený, kdy dostane stejnou odpovìï jako
malý princ. Ukáí ti velikou krabici a øeknou ti: Budoucnost je uvnitø!
Pokud se vak obrátí na Jeíe, dá ti nadìji a vìèný ivot. Smrt u nad tebou
nemá moc.
Bude zítra nezamìstnaný? Bude nemocný? Oení se, vdá se? Bude mít
dìti? Jsi dívka nebo chlapec? Velký nebo malý? Tmavovlasý nebo blond? To
nevím. Ale jedno vím jistì. Èeká tì vìèný ivot. Dnes jsi zaèal nebo mùe zaèít
nový ivot, který nikdy neskonèí.
Neposlouchej ty, kteøí pohøbívají ivot, nièí nadìji a radost. Nevìø tìm, kteøí mají
krátkozraké srdce, tìm, kteøí nevidí dál ne do své smrti. Nevìø anarchistùm,
odboráøùm, kapitalistùm, komunistùm, nihilistùm, humanistùm, ateistùm. Usilují
o tvou smrt, o smrt Boha! Nech je být. Budoucnost, kterou ti Bùh nabízí, je jiná!
Nenech si ujít svoji pøíleitost. Uchop ji celým srdcem! Já tì neznám, ale jestli tì
jednou v ivotì potkám, poznám tì. Uvidím pøece tvou radost!

K zamylení
K

Jak vidí budoucnost? Bude v tom hrát roli tvoje dùvìra k Bohu?

K

Co udìlá proto, abys mohl u dnes vírou uchopit vìèný ivot?
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Uloit
Kadému z nás nabízí Bùh vìèný ivot.
1. Jeíovo vítìzství nad smrtí je zárukou této jistoty. Sice to vypadá jako rozpor,
ale svou smrtí pøemohl smrt.
2. A budeme vzkøíeni, nikdy u neupadneme do høíchu, ne proto, e bychom
byli omezeni, ale protoe u nebudeme chtít!
3. Brzy bude vechno nové. A pøece tvùj ivot zaèíná u zde a nyní záleí na
tom, co si v ivotì zvolí.
4. Rùzní teologové s naukami typu Bùh je mrtvý nestojí vùbec za to, abys je
poslouchal. Jedinì Bùh ti mùe slíbit budoucnost hodnou jeho zachránìného
dítìte.

Otázky k diskuzi
1. Proè je tolik dùleité vìøit ve vzkøíení Jeíe? Co by se na tvé víøe
zmìnilo, kdyby za tebe Jeí sice zemøel, ale nebyl by vzkøíen?
2. Co má udìlat nejdøív, kdy se chce vydat cestou vìèného ivota?
3. Jeí na køíi prokázal, e Luciferova obvinìní jsou livá. Na køíi bylo
odlouèení, které Lucifer zavinil, vymazáno. Jak? Proè?
Mùete o tom ve skupince diskutovat. Moná byste mohli srovnat:
- Co se dìlo se satanem bìhem ivota a smrti Jeíe Krista? Mat 4,1-11
- Co se s ním bude dít na konci èasu? Zjev 20. kap.
4. Pøeèti si básnièku jedenáctileté Kristýnky:
Øíkali mi: vzduch je zneèitìný,
Øíkali mi: voda je zneèitìná,
u si nebudu moct venku hrát.
u nebudeme moct o prázdninách
Øíkali mi: slunce je tak horké,
spolu chytat ryby.
e se rozpadne na kousíèky,
Øíkali mi: ivot pak u nebude!
u na sebe neuvidíme.
Proè by mìl pøijít takový den?
Jak na tebe básnièka pùsobí? Jak vysvìtlit, e u jedenáctiletá dívenka poloila
tyto otázky? Jak bys mluvil s takovým dìvèátkem?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Kdo uvìøí a pøijme køest, bude spasen,
kdo vak neuvìøí, bude odsouzen.
Mar 16,16

Mnoho naich kamarádù neví, jak probíhá køest, ani jaký má smysl. Spíe
je známý køest malých dìtí a øíká se, e díky køtu není dítì pohan.
Køest dospìlých mnoho lidí nezná. A jaký má vlastnì smysl? Køest nám
byl dán jako symbol oèitìní, viditelné a hmatatelné znamení toho, co se
dìje mezi Kristem a námi.
Pøed prvním pøíchodem Krista vyzval Jan Køtitel lidi, aby se pøipravili, vyznali, v èem se vzdálili od Boha, na co nestaèí, aby køtem projevili pokání
a dùvìru, e jim Bùh dá sílu ít jinak.
My ijeme u pøed druhým Kristovým pøíchodem. Co øeknou nám pasáe
z evangelia podle Marka, z Izajáova proroctví a z knihy Skutky apotolù,
které popisují køest?
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Nedìle
Luk 3,3
Co dìlal Jan Køtitel?

Jan Køtitel
Uvaování o køtu nemùeme snad ani zaèít jinak ne zprávou o mui,
jeho jméno vyjadøuje, e køtil. Nìkolik let pøedtím, ne Jeí zaèal
veøejnì slouit, se mezi lidmi objevil zvlátní èlovìk pøicházející z Judské poutì. U jeho obleèení vzbuzovalo nadìji, protoe nosil (stejnì jako kdysi
Elijá) plá z velbloudí srsti a koený opasek. Neøekl snad svého èasu prorok
Malachiá, e se Elijá vrátí døíve, ne pøijde veliký a hrozný Hospodinùv den?
Tento kazatel pøináel také neobvyklé poselství. Hlasitì kázal, e Boí království
je blízko a proroctví se naplòují. Jan vystoupil v klíèovém dìjinném okamiku.
Skuteènost zaèínala nahrazovat prorockou nadìji. Døíve ne si to kdo uvìdomil,
Mesiá pøiel mezi svùj lid.
Vláda Mesiáe mìla vypadat jinak ne ostatní vlády. Ten, kdo chtìl pod touto
vládou ít, se musel zmìnit. Proto Jan, který kázal a køtil v Jordánu, vyadoval,
aby se kadý na pøíchod Mesiáe pøipravil. Moná bychom mohli shrnout jeho
výzvu takto: Projev své pokání. Zaèni ít podle zásad nového království. A pokud
tak neije, pros Pána o odputìní a nechej se pokøtít na znamení, e jsi pøijal
odputìní, které ti Bùh nabízí. Zaèni ít novým ivotem!

K zamylení
K

Co asi proil velký prorok Jan Køtitel, e umìl øíct o Kristu: On musí
rùst, já vak se menit.
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Pondìlí
Mar 1,9
Kdo z Janovy rodiny pøichází poádat o køest? Proè?

Sluebník
Èti Mar 1,9-11.
Jan Køtitel ádá lidi, aby vyznali své høíchy a nechali se pokøtít. Tento
text nám øíká, e i Mesiá si pøál být pokøtìn. Zvlátní situace, která
nám odhaluje hluboký význam køtu.
Èti Mar 1,11 a srovnej s almem 2,7 a Iz 42,1.
Evangelista odkazuje na alm 2 a na texty z proroctví Izajáe. Ty jsou pro nás
obzvlá dùleité. Jedná se o sérii zpìvù, které se vztahují na Hospodinova sluebníka. (Iz 42,1-7; 49,1-4; 50,4-11; 52,13 - 53,12.)
Vechny vere kladou dùraz na velmi úzký vztah, který spojuje sluebníka
s Bohem. Viml sis, e utrpení sluebníka je ver za verem intenzivnìjí a hlubí?
Co se dìje u Izajáe 53,5? Sluebník umírá za ostatní.

K zamylení
K

Jaké pravomoci a postavení má mesiá?

K

Jaké pravomoci a postavení má sluebník?
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Úterý
Iz 53,6
Jak bys øekl tento ver vlastními slovy? Srovnej text
s jinými pøeklady.

Odputìní
Èti Jan 1,29-51.
Jan vyaduje køest na znamení pokání. Kadý èlovìk má své nedostatky, které v nìm nemohou zùstat. Do Boího království toti nemùe pøijít takový, jaký je. Jan nazývá tyto nedostatky høíchem (Mar 1,4.5). Proè je
høích pøekákou? Protoe se jedná o pøímou sráku s Bohem. Vztah s ním je od
základù naruen.
Èlovìk je za toto naruení vztahu odpovìdný. Existuje jen jedno øeení, jak se
mohou obì strany zase sblíit. Viník pøizná svoji vinu a druhá strana bude ochotná a pøipravená odpustit. Jinak øeèeno, musí dojít ke smíøení.
Èlovìk a Bùh se musí smíøit, ne spolu budou ít v jedné zemi. Èlovìk musí øíct:
Lituji. A Bùh øekne: Odpoutím ti.
Není to zázrak? Bùh z nás chce udìlat obèany svého království! Dokonce ani
neèeká na nai ádost, pøebírá iniciativu a øíká: Odpoutím ti. Chce se s námi
smíøit jetì pøedtím, ne my o to poádáme. Nae reakce tedy mùe být jen
upøímné vyznání a podìkování: Lituji toho, co jsem udìlal. A jsem astný, e ty
jsi mi u odpustil.
Právì to øíkají texty v evangeliu podle Marka.

K zamyìlení
K

Myslí, e bychom v naí církvi mìli projevovat více radosti a vdìènosti
Bohu, který nám odpoutí a dává znovu pøístup ke vemu, co jsme
ztratili? Jak to dìlá ty osobnì?
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Støeda
Iz 53,5
Toto je jeden z nejkrásnìjích textù Písma. Co je podle
tebe v tomto veri nejdùleitìjí?

Sluebníkova smrt
Èti Mar 1,11.
V textu u Izajáe èteme o sluebníkovi, který zemøe za nepravosti
jiných. Marek nám øíká, e Bùh má v Jeíi zalíbení. A právì na tomto
místì nám evangelium pøedstavuje Jeíe jako Hospodinova sluebníka. On na
sebe vzal nae viny a smiøuje nás s Bohem. Apotol Pavel øíká, e Bùh èiní
spravedlivými vechny, kteøí vìøí v Jeíe.
Èti Øím 3,25.
Kdy Jeí ádá Jana, aby ho pokøtil, nevyznává svá vlastní pøestoupení, ale
nae. Køtem Jeíe Krista Bùh ukazuje, e nám chce odpustit. Díky Jeíi máme
zaruèeno místo v Boím království.
Jeíùv køest v Jordánu je tedy Boím znamením, kterým nám øíká: Vkládám tvé
viny a høíchy na svého sluebníka. On zaplatí za to, co jsi udìlal. Ponese trest
místo tebe. Jeho smrt pro tebe znamená vstup do nového ivota.
Køest a ukøiování Jeíe spolu úzce souvisí. Tyto dvì vìci nelze od sebe oddìlit.
Jeíùv køest odkazuje na jeho smrt. Køest ukazuje, co pro tebe Jeí udìlal na
køíi. Jeí na køíi na sebe bere nae provinìní. Umírá a je poloen do hrobu.
Spolu s ním jsou pohøbeny a navdy zapomenuty i nae viny. A kdy o velikonoèní nedìli Kristus vyjde z hrobu, znamená to, e jsme i my vzkøíeni spolu s ním
k novému ivotu. Nae høíchy jsou odputìny.

K zamylení
K

Jak pøijímá skuteènost, e Kristus byl povaován za zloèince, aby nás
zákon neodsoudil?
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Ètvrtek
Skut 1,5
Jaký je rozdíl mezi køtem Jana Køtitele a pozdìjím
køtem v køesanské církvi?

Duch svatý
Èti Mar 1,8 a Jan 14,25.26.
Køest vodou souvisí s naimi høíchy. Ale jak vysvìtlíme køest v Duchu
svatém nebo Duchem svatým?
U Jana ve 14. kapitole utìuje Jeí své uèedníky a slibuje jim seslání Pøímluvce,
Utìitele, který jim objasní a pøipomene jeho slova. Ver Skut 1,5 potvrzuje, e
Jeí splnil tento slib vylitím Ducha svatého o letnicích.
Jak pùsobí Duch svatý? Pokraèuje v díle, které Jeí zapoèal, aby se stalo skuteèností v ivotì kadého èlovìka.
Duch svatý ti dává jistotu, e tì Bùh pøijímá. Láme tvoji nedùvìru a ukazuje na
Jeíe Krista jako na prostøedníka mezi tebou a Bohem. Duch se tedy stará
o tvou promìnu od okamiku, kdy se smíøí s Bohem a u nechce ít jako døív.
Mìní tì k podobì obèana nového království.
Tento proces zaèíná obrácením a pokraèuje stále dál. To je dùleité si uvìdomit
u od poèátku ivota s Bohem.

K zamylení
K

Jak mùe Duch svatý obnovit èlovìka? Èeká na znovuzrození shùry?
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Pátek
Jan 3,5
Co je podle Jeíových slov adresovaných Nikodémoi
spojeno se køtem?

Z vody a z Ducha
Pøeèti si znovu pøíbìh o Kristovì køtu. Bùh po køtu promlouvá k lidem
a pøedstavuje jim svého Syna. Lidé dostávají viditelné znamení, e na
realizaci jejich záchrany bude spolupracovat Otec, jeho milý Syn
a svatý Duch (symbolizovaný holubicí).
Èlovìk odlouèený od Boha se k nìmu mùe vrátit. Angauje se na tom Otec,
Syn i Duch. Duch, který pùsobí podobnì jako tìko postiitelný vítr, pùsobí na
lidské srdce. Je to nenásilné pùsobení, vliv, který pùsobí na èlovìka, kdy ète
Bibli, pøemýlí o Kristu nebo slyí kázání. Kdy potom Duch výraznìji zapùsobí,
èlovìk je astný, e se mùe Kristu odevzdat.
Øeklo by se, e je to náhlé obrácení, ale je to výsledek trpìlivého pùsobení Boího Ducha. - Vítr je neviditelný, ale je mono vidìt výsledky jeho èinnosti. I pùsobení Ducha na nitro èlovìka se projeví v jeho èinech.
Èti Skut 2,38.
Petr vyzval o letnicích posluchaèe v Jeruzalémì, aby vytvoøili podmínky, aby Duch
svatý mohl vstoupuit do jejich ivota: Obrate se a dejte se pokøtít ve jménu
Jeíe Krista na odputìní høíchù! Vichni Boí poslové tedy nesou poselství,
jaké pøinesl i sám Kristus:
K o pokání a znovuzrození,
K o køtu vodou a Duchem,
K o pøíchodu Boího království a pøípravì na nì.

K zamylení
K

Myslí, e je reálné zabývat se vemi tìmito vìcmi shùry jen tak
èásteènì?
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Uloit
V této lekci jsme pomocí textù z knih Izajáe, Marka, Lukáe a Skutkù pochopili
základní význam køtu.
1. Odputìní a smíøení jsou nezbytné pro obnovení narueného vztahu mezi Bohem a èlovìkem.
2. Jeí Nazaretský, sluebník seslaný Bohem, nám dal pøíklad svým vlastním
køtem.
3. Pøi køtu se èlovìk ztotoòuje se smrtí a vzkøíením Jeíe Krista.
4. Duch svatý ujiuje èlovìka o odputìní jeho høíchù a smíøení s Bohem.

Otázky k diskuzi
1. Pøedstavte si lidi, kteøí pøicházeli k Janu Køtiteli. Co asi proívali pøi
kázání? S jakými mylenkami asi vstupovali do Jordánu?
2. Proè je høích povaován za uráku Boha? Høeit také znamená obrátit
se k Bohu zády. Co tím rozumíte?
3. Pokuste se popsat, jak mùe Duch svatý obnovit èlovìka.
4. Do Boího království mùeme vejít jen díky Jeíi. Najdìte nìkteré texty v knize Skutkù, které to vysvìtlují. Zaènìte 4. kapitolou.

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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A usilovnì hleïte zachovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje. Jedno tìlo a jeden Duch, k jedné
nadìji jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden køest.
Ef 4,3-5

Nechat se pokøtít také znamená pøipojit se ke spoleèenství, které zaloil
Kristus. V Novém zákonì se takovému spoleèenství øíká církev.
Pokud jsi souèástí tohoto spoleèenství, uvìdom si, e vichni jeho èlenové
do nìj pøili s Jeíem stejnou cestou jako ty.
A díky Jeíi se z nich stali jiní lidé, kteøí chtìjí zaèít ít novým ivotem.

79

Nedìle
Øímanùm 6,3-9
K èemu je køest pøirovnáván? Proè dává pisatel takové
pøirovnání?

Køest a smrt
Køest ponoøením je odkazem na smrt Jeíe Krista. U tehdy, kdy
Jeí umíral na køíi, jsme byli do jeho smrti zahrnuti. V Jeíi jsme
proli smrtí, máme úèast na jeho vzkøíení a vycházíme z hrobu jako
noví obèané jeho království. Kdo se vynoøil z vody, zanechal za sebou starého
èlovìka a jako nový èlovìk je vzkøíen spolu s Kristem.
Je ale voda schopná provést takovou promìnu? Ne. Voda je pouze vnìjím znamením, symbolizujícím oèitìní. Køtem vyznáváme, e víme o svém stavu, e se
obracíme na Spasitele s prosbou o oèitìní a promìnu ivota. Pro nai víru se
Bùh k nám pøiznává, køísí nás z høíchù a nás naplní radost Boího ducha. Jsme
smíøeni a získáváme sílu ít jinak orientovaným ivotem.

K zamylení
K

Co má pøi køtu zemøít?
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Pondìlí
Kol 2,14
Co pøibil Jeí na køí?

Dvojí dveøe
Dveøe minulosti
Èti Kol 2,12-15.
Pavel øíká, e køtem jsme pohøbeni. Ale co se stane s naimi høíchy?
Jsou opravdu odputìny a vymazány? Odpovìï najdeme ve 14. veri: Kristus
znièil dluní úpis. U se na nás nevztahuje ádný trest, protoe tento spis byl
pøibit na køí spolu s Kristem. Dluh byl smazán a èlovìk mùe odejít svobodný.
Dveøe budoucnosti
Èti Øím 6,11-13.
Odputìní høíchù ti ale nedává právo dìlat, co se ti právì zlíbí, pod záminkou
milosti a odputìní. Smíøení s Bohem neuzavírá pouze dveøe do minulosti, ale
otevírá i dveøe do budoucnosti.
Znovuzrození a obrácení vyjadøuje èlovìk køtem. Díky odputìní se starý èlovìk
mìní v nového a je schopen ít podle Boí vùle. Odputìní musí vést k jinému
ivotu. K ivotu pro Boha a k slubì druhým. A tomu se øíká obrácení.
Èti Tit 3,4-7.

K zamylení
Které dveøe otevírá èastìji - do minulosti nebo do budoucnosti?
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Úterý
Ef 2,4-6
Èím jsme podle Pavla probuzeni k ivotu?

Jednota tìla
Èti 1 Kor 12,12.13.
Pøed vylitím Ducha svatého o letnicích byli Jeíovi uèedníci shromádìni v horní místnosti a vichni se svornì a vytrvale modlili (Skut 1,14).
Bylo to spoleèenství rùzných lidí.
Pøipomeò si je - pøiøaï ke kadé charakteristice jméno pøísluého uèedníka:
K rybáø
imon
K celník
Petr
K revolucionáø
Matou
K ctiádostiví bratøi
Tomá
K pochybovaè .
Jan
Jakub
V textu se øíká, e tyto odliné lidi spojily spoleèné modlitby.
Jednota, kterou vytvoøili, nebyla výsledkem pøedem dohodnutých stanov, jak tomu
bývá v rùzných klubech nebo sdrueních, ani nebyla postavena na pøátelství, které jeden k druhému cítili. To, co je shromádilo a spojilo, byly zkuenosti s Kristem a spoleèné pøesvìdèení. Jejich pojítkem byla jedna osoba - Jeí Kristus.
O letnicích se k této malé skupince pøidalo tøi tisíce lidí. Byli to lidé rozdílného
pùvodu, odliných kultur a rùzného vzdìlání. Víra v Jeíe je pøesto sjednotila.
V tom je moc a velikost církevního spoleèenství - Kristova tìla! Jeí sjednocuje
vechny lidi. U nìj neexistují ádné spoleèenské vrstvy ani rasismus. V nìm
jsme pøijímáni jako bratøi a sestry do jedné rodiny - idé i pohané, mui i eny,
otroci i svobodní. Kdo by nechtìl do takové rodiny patøit?

K zamylení
K

Vnímá ve sboru nìjaké spoleèenské rozdíly? Dají se pøekonat? Jak?
Èím pøispìje k jednotì církve ty?
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Støeda
Mat 28,19
Jaká slovesa Jeí pouívá, kdy vyzývá uèedníky, aby
misijnì pracovali? Vimni si poøadí sloves. Dìláme to
podle Jeíovy výzvy?

Køtím tì...
Jeí posílá své apotoly do svìta, aby získávali dalí uèedníky, vyuèovali je a køtili. Uèedníci mají jít ve lépìjích svého Mistra a ít v souladu s tím, co kázal. Jeí vydal pøíkaz, aby lidé byli køtìni ve jméno
Otce, Syna i Ducha svatého.
Køest je osobním rozhodnutím vìøícího èlovìka. Nechává se køtít, protoe pevnì
vìøí, e tì Bùh spojil se smrtí a vzkøíením Jeíe Krista. Ale nezapomeò, e jsi
to ty, kdo se nechává køtít. Jsi to ty, kdo bude ponoøen. Je jasné, e víra, která tì
vede ke køtu, je jen odpovìdí na to, co pro tebe Bùh udìlal. S Bohem nejsi smíøen
díky své víøe, ale díky tomu, e to chce Bùh.
Køest je symbolem toho, co Bùh udìlal jetì pøedtím, ne ses narodil. Tvoje víra
je reakcí na to, co Bùh uèinil v Jeíi Kristu. Èti Marek 16,16. Kdy se v tobì
narodí opravdová víra, touí po køtu z celého srdce.

K zamylení
K

Co je podle tebe nebo podle tvých pøátel dùvodem, e mladý èlovìk
chodí do sboru, ale nevidí dùvod, proè by se mìl dát pokøtít.
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Ètvrtek
Øím 10,9
Co musí èlovìk udìlat, aby mohl být pokøtìn?

Vyznat Jeíe jako Spasitele
Èti Fil 2,9-11.
Na základì vyznání víry se nechává køtít ve jméno Otce, Syna a Ducha
svatého. Proto bìhem køtu stvrzuje svoji víru kladnou odpovìdí na
nìkolik otázek. Støedem tohoto vyznání je Jeí Kristus.
Køesané vdy vyjadøovali obsah své víry v krédu (crédo = vìøím). Je to struèný
soubor pravd obsaených v Písmu, které Kristùv následovník pøejímá do vlastního
ivota a které vírou naplòuje.
Vyznání víry u køtu je pomocí, ne pøekákou.

K zamylení
K

Co je tìí, vyznat Krista soukromì nebo veøejnì?
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Pátek
Skut 8,34-38
Co bylo dùsledkem vyznání víry etiopského dvoøana?

Zde je voda...
Co brání, abych byl pokøtìn? zeptal se etiopský dvoøan Filipa. Dal
zastavit vùz a oba, Filip i dvoøan, sestoupili do vody a Filip jej pokøtil.
Co dosud udìlal Pán Bùh pro dvoøana?
- V Kristu na køíi zajistil spasení.
- Dal dvoøanovi monosti kontaktu s Izraelem.
- Poslal andìla, který vedl Filipa k setkání s dvoøanem.
- Byla zde i pøíleitost k rozhodnutí a vyznání - voda u cesty.
Co dosud udìlal Filip?
- Ihned poslechl andìlovu výzvu.
- Vìrnì vyloil Písmo a vyvýil Jeíe - Beránka.
Co dosud udìlal dvoøan?
- Vyuil monost navtívit Jeruzalém.
- Èetl svitek Izajáova proroctví.
- Vzal Filipa do vozu a ptal se.
- Uvìøil v Jeíe a vyjádøil to.
Je zde i voda, co tedy brání?
Jen jedoucí vùz.
Dal zastavit vùz...
Co dìlal potom Duch Pánì, Filip a dvoøan?

K zamylení
K

V èem se podobá tvoje cesta dvoøanovì cestì z Jeruzaléma?

K

Jaké to má dùsledky, kdy èlovìk zastaví svùj vùz?
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Uloit
1. Ve své obìti Kristus s lidmi uzavírá novou smlouvu. Je vyjádøena ve veèeøi
Pánì symboly jeho tìla a krve. Ve køtu uzavíráme s Kristem osobní smlouvu
jako jednotlivci.
2. Znovuzrození a obrácení se projevuje køtem.
3. Køtem jsme zaèlenìni do církve, do Kristova tìla.
4. Køest je poèátkem nového ivota s Kristem. Pøedchozí ivot zùstává ve vodním
hrobì.

Otázky k diskuzi
1. Je køest symbol? Vysvìtlete svùj názor.
2. Nastává nový ivot pouze po køtu, nebo se projevuje u pøed ním? Upøesni svoji odpovìï.
3. Co nesmí chybìt v krajnì rùznorodém spoleèenství, pokud chce úspìnì pracovat? Jakou roli mùe hrát v církvi mláde?
4. Proè je køest veøejným obøadem?
5. Co tì odrazuje od rozhodnutí pro svatý køest?
6. Co tì povzbuzuje v rozhodnutí dát se pokøtít?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Já jsem pøijal od Pána, co jsem vám také odevzdal:
Pán Jeí v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,
lámal jej a øekl: Toto jest mé tìlo, které se za vás vydává,
to èiòte na mou památku.
1 Kor 11,23-24

V církvi se pravidelnì koná zvlátní obøad - Veèeøe Pánì. V modlitebnì je
stùl potaený bílým ubrusem, diakoni pøipravili kalich nebo kalíky a nekvaený chléb. Ve vìtinì sborù bývá sled obøadu stejný: nejdøíve kratí kázání, ètení z evangelia Jana 13,1-20 a mytí nohou. Poté se ète pasá z 1 Kor
11,23-26 a následuje spoleèná veèeøe - pøijímání chleba a vína (hroznové
ávy). Odkud se vzal tento obøad? Jaký má smysl? Je nutné slavit ho jetì
na prahu 21. století?

87

Nedìle
Luká 22,7.8
Se kterým idovským svátkem je spojováno ustanovení
Veèeøe Pánì? Proè si Jeí vybral právì tuto pøíleitost?

Jeí slaví osvobození
Bìhem posledního týdne svého ivota odchází Jeí Nazaretský se
svými uèedníky do Jeruzaléma slavit velikonoèní svátky. Tisíce poutníkù pøily do hlavního mìsta, aby si pøipomnìly velkolepou událost
idovských dìjin. Vyjití jejich pøedkù z Egypta znamenalo zaèátek samostatné
existence izraelského národa. Pøedtím byli toti pouze otroky, pracovními nástroji bez vlastní identity a smyslu ivota.
Èti 2 Moj 3,7-10.
Bùh nebes a zemì, Bùh izraelských patriarchù - Abrahama, Izáka, Jákoba
a Josefa - vidìl nesnesitelné utrpení Izraelcù a rozhodl se jejich souení ukonèit.
Zjevil se Mojíovi - ne v majestátném stromu, ale v keøi. Tím chtìl projevit soucit
s jejich tìkým ivotem. Poslal jim mue, jejich krajana, který s Boí pomocí
dokázal vysvobodit utrápený lid z faraonova otroctví. Pøechod Rudého moøe poznamenal vyjití z Egypta jako pøekroèení hranice, odkud u není návratu.
Tato pùsobivá událost mìla vliv na poèátky izraelského národa. Jeí, jeho uèedníci a idé v Jeruzalémì - vichni slavili izraelské Velikonoce.

K zamylení
K

Proè je dùleité pøipomínat si události, kdy Bùh jednoznaènì zasáhl
do tvého ivota?
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Pondìlí
Mat 26,19.20
Jak idé slavili (a slaví dodnes) Velikonoce? Co je hlavní
souèástí sváteèního jídla? Zná jeho symbolický význam?

Velikonoce a krev
Jeí a jeho uèedníci byli shromádìni v místnosti, která byla k tomuto úèelu urèena. Po celém mìstì, na pøedmìstích a v okolních vesnicích se rodiny a pøátelé scházeli, aby spoleènì oslavili výroèí nezávislosti svého národa. Pøesto se ale nejednalo o národní svátek politického charakteru. Naopak. Celkový rámec, prostøedí, slova, gesta, atmosféra - ve dýchalo
posvátností a náboenstvím.
Èti 2 Moj 12,1-28.
Svátek Velikonoc (hebr. Pessah = pøekroèení) ustanovil Bùh a nazval ho svátkem
vyjití. Otcové rodin mìli vyprávìt svým potomkùm o vem, co se stalo bìhem
noci, kdy byl lid proputìn. Vyprávìli svým dìtem o tom, jak andìl smrti procházel kolem vech domù, ale jeho návtìva nemìla vude stejný výsledek. Prvorození Egypané zemøeli, Hebrejci vak zùstali naivu, protoe mìli na veøejích
svých dveøí krev z obìtního beránka. Zlo, které utiskovatelé zpùsobili, se obrátilo
proti nim. Velikonoce pøipomínají událost, která byla pro jedny tragédií, pro druhé
vysvobozením. Proputìní na svobodu je vdy vykoupeno trápením, bolestí a krví.
Té noci se zrození izraelského národa stalo skuteèností. Lidé byli naplnìni úctou
a vdìèností vùèi Bohu, který zasáhl a vysvobodil je. idé vak bìhem Velké noci
nebyli pouhými diváky, ale aktivnì se úèastnili poslední události této bolestné
kapitoly svých dìjin. To vysvìtluje vánou atmosféru velikonoèního hodu.

K zamylení
K

Rámy dveøí natøené nebo nenatøené krví nevinného beránka pøedstavovaly pøedstavovaly pro kadou izraelskou rodinu ivot nebo smrt!
lo o poslunost. A o co jetì?
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Úterý
2 Moj 13,8.9
Jaký úkol mìl o Velikonocích kadý otec vùèi svým
dìtem?

Velikonoce a nový ivot
Vichni, kteøí slaví Velikonoce, mají smíené pocity. Na jedné stranì
cítí smutek a bolest z toho, co se stalo, ale na druhé stranì mají
radost z nového ivota, který zaèíná. Izraelský lid proil této krvavé
Velké noci utrpení a úzkost. Vydal se k Rudému moøi, pronásledován a ohroován egyptským vojskem. Pøekonal vody, aby nakonec uvidìl úsvit nového ivota.
Tento záitek mùeme pøirovnat k narození dítìte. Mojí mìl pøece øíct faraonovi
v Boím jménu: Izrael je mùj syn, mùj prvorozený syn. (2 Moj 4,22).
Èti 1 Kor 10,1-4.
Apotol Pavel oznaèuje pøechod Rudého moøe jako køest izraelského lidu. Podobnì i Petr vidí pøedobraz køtu ve vodì, která pøi potopì nadnáela archu s Noe
a jeho potomky (1 Petr 3,20b.21).
Svátek Velikonoc je plný symboliky. Na jedné stranì pøedstavuje uzavøené dveøe,
minulost - otroctví, bídu, smrt, nepøátelství, temnotu bez ivota, ale na druhé
stranì je znamením otevøených dveøí do budoucnosti - ke svobodì, tìstí, novému a skuteènému ivotu a spoleèenství s Bohem.
Po tom, co jsi u èetl na téma køest, jistì rozumí, e svátek Velikonoc plnì
dokresluje køest ponoøením. Ze starého èlovìka ijícího bez Boha (jako tomu bylo
v Egyptì) se stává èlovìk nový, který si pøeje rùst v plné svobodì, ji získal od
svého Stvoøitele a Vykupitele.

K zamylení
K

Zeptej se nìkterého starího èlovìka, jakou mìl radost, kdy byla jeho
zemì osvobozena na konci druhé svìtové války.
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Støeda
Luk 22,19.20
Co míní Jeí výrokem: Moje krev se za vás prolévá?

Jeí ustanovuje Veèeøi Pánì
Èti Luk 22,7-18.
Není pochyb o tom, co se tehdy veèer stalo. Jeí a jeho uèedníci
skuteènì slavili Velikonoce a pøidali se k dalím poutníkùm, aby si
spoleènì pøipomnìli tento idovský zvyk. Beránek byl obìtován, nekvaený chléb
a víno pøipraveno. Ve se odehrávalo, jak pøikázal Mojí. Lidé znovu proívali
toté, co jejich pøedkové. Velikonoce toti nebyly jenom pøipomínkou vyjití z Egypta, ale i svátkem odráejícím osobní zkuenost èlovìka s Bohem.
Èti znovu Luk 22,19.20.
Jeí pøedloil uèedníkùm chléb a víno se slovy, e se jedná o jeho tìlo a jeho
krev. Mistr dal obøadu pøesný význam a vnesl do nìj nový prvek, který se vázal
pøímo na jeho osobu. Chléb pøedstavuje jeho tìlo a víno jeho krev. Oba symboly
chápeme jako smlouvu, kterou Jeí uzavírá se svými pøáteli. Pøedevím krev
pøedznamenává zcela zvlátní událost.
Èti Mat16,21; 17,22.23; 20,17-19.
Jakmile se Jeí se svými uèedníky vydal na cestu do Jeruzaléma, neustále
opakoval, e jej tam èeká utrpení a smrt. Kdy pøicházejí do hlavního mìsta,
pøipomíná to Jeí znovu a dodává, e bude vydán jedním z nich (Luk 22,21.22).
Zemøe a jeho krev poteèe. Veèeøí Pánì dal Jeí Velikonocùm nový rozmìr. Veèeøe je dodnes slavena ve vìtinì køesanských církví, nezávisle na Velikonocích.

K zamylení
K

Co z poslední Jeíovy veèeøe tì nejvíc oslovuje?
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Ètvrtek
Jan 13,4.5
Co udìlal Jeí bìhem veèeøe? Jaký význam tomu
pøikládá?

Jeí umývá nohy
Èti Jan 13,1-7.
Evangelista Jan nám vypráví, jak se po veèeøi Jeí zvedl od stolu,
odloil svrchní odìv, poklekl a zaèal umývat uèedníkùm nohy. Dokáe si pøedstavit, jaký údiv u nich musel vzbudit? Tento Uèitel, Mistr, Rabín, tolik
obdivovaný a váený, kleká, aby nìkomu myl nohy! Z pohledu vech pøítomných
to byla pokoøující sluba, kterou dìlávali otroci. Proè Jeí pøevrací obvyklý øád?
Následující rozhovor nám to odhalí.
Èti Jan 13,8-17.
Petr, jako ostatnì èasto, vystoupí a protestuje. Naprosto nechápe Jeíovo chování. Pán mu vysvìtluje, e to pochopí pozdìji a e mytí je podmínkou, aby mohl
zùstat jeho uèedníkem.
Petr u neodmítá. Chce Jeíi vyjádøit svoji oddanost, proto jej ádá, aby mu
umyl jetì ruce i hlavu!
Ale Jeí vysvìtluje, e ti, kteøí jsou ji vykoupáni, se nemusí koupat znovu.
Staèí, kdy si umyjí nohy. Tak jako hosté, kteøí se pøed veèeøí vykoupali, si potøebují umýt jen chodidla zapráená cestou. Èti Matou 20,20-28.
Proè si vzájemnì myjeme nohy?
- Je to Jeíov pøíkaz.
- Je to pøipomínka Jeíovy pokory, poníení a smrti.
- Je to kola pokory pro nás.
- Vyjadøujeme tak víru, e jsme byly umyti Jeíovou krví, ale i dál spoleháme jen
na jeho oèitìní.
- Projevujeme tím, e jsme ochotni se nìèeho zøíct a slouit.

K zamylení
K

Jak si pøedstavuje pøípravu úèastníka Veèeøe Pánì na vzájemné
umývání nohou?
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Pátek
Mat 26,29
Jaký je vztah medzi veèeøí na Kristovu památku
a ivotem víry?

Jeí nabízí hostinu
Proè Jeí navíc k velikonoènímu obøadu ustanovil umývání nohou
a pøijímání chleba a vína? Biblické dìjiny izraelského lidu, odkud pochází zvyk velikonoèního stolování, umoòují pochopit nìkteré stránky Veèeøe Pánì.
Èti 2 Moj 19,5.8 a 24,1-8.
Tøi mìsíce po vysvobození chce Bùh s Izraelci uzavøít smlouvu, aby zpeèetil
jejich vzájemný vztah a rozhodnutí jít spoleènou cestou. V podstatì je to jako
nabídka k sòatku.
Bùh dal nejdøíve svému lidu ivot, kdy ho vyvedl z Egypta. Po období zásnub,
kdy se mohl Izrael skrze konkrétní zkuenosti (mana, voda, ochrana) seznámit
se svým snoubencem, mu navrhl spoleèenství, sòatek. Lid odpovídá ano, slavnostní obøad na Sinaji se mùe uskuteènit. Dùkladným oèitìním se na nìj mají
vichni pøipravit. 2 Moj 24,9-12. Koneènì se mohou oba partneøi spatøit tváøí v tváø
a oslavit vzájemnou jednotu spoleèným stolováním.
Jeí k velikonoènímu jídlu pøidal Veèeøi Pánì a tím dal najevo, e nestaèí nechat
se pokøtít, ale je tøeba také pokraèovat dál a prohlubovat vztah k Bohu. Takový
vztah má své vrcholy, ale i krize a neustále se obnovuje a upevòuje ujiováním
o lásce a vìrnosti. Proto se také má Veèeøe Pánì pravidelnì opakovat.

K zamylení
K

Jak posiluje svùj vztah k Bohu? Dìlá to pravidelnì?
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Uloit
Tato lekce ukazuje zjevný vztah mezi svátkem Velikonoc ze Starého zákona
a Veèeøí Pánì z Nového zákona.
1. Svátek Velikonoc (Pessah) pøipomíná událost, kdy andìl smrti procházel mezi
Egypany.
2. Ale pro Izrael je Pessah znamením ivota, odevzdání se a vysvobození.
3. Ustanovením Veèeøe Pánì dal Jeí svátku nový rozmìr.
4. Umýváním nohou nám neukázal jenom pokoru, ale zároveò naznaèil, s jakým
postojem máme pøistupovat k Veèeøi Pánì.
5. Veèeøe Pánì (øecky Pascha = utrpení) je symbol smlouvy mezi Bohem
a èlovìkem. Je radostnou slavností církevního spoleèenství. Nabízí vìøícím
pøíleitost, aby se na Boha a své bliní dívali novým pohledem.
6. Slavením této veèeøe vyjadøujeme víru, e nás Kristus pozval k nebeskému
spoleèenství s ním, v jeho království.

Otázky k diskuzi
1. Co uiteèného vidíte na pøipomínání si velkých dìjinných událostí jednotlivých národù? Má vysvobození idovského lidu nìjaký zvlátní význam
pro dneního køesana? Mùe svátek zrození Izraele povzbudit víru
køesanské církve?
2. O jakém vysvobození mùete hovoøit vy? Mùete øíct ve své tøídì nìco
o tom, jak Bùh jednoznaènì zasáhl do vaeho ivota?
3. Proè chtìl dát Jeí svým uèedníkùm lekci pokory? Èti Mat 20,20-28.
4. Proè se smlouvy uzavíraly pøi spoleèném jídle? Jaký symbolický vztah
vidíte mezi Mojíovým oltáøem s dvanácti kameny a stolem, který pøichystal Jeí pro svých dvanáct uèedníkù? Pokuste se to vysvìtlit.
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Podobnì jako jiní rabíni i apotol Pavel vidìl v minulosti svého národa víc ne
nahodilý sled událostí. Vnímal v nich hluboký duchovní význam. Pøechod
Rudého moøe se stal symbolem pro køest izraelského národa. Mana je pøedobrazem duchovního chleba a voda pøedstavuje duchovní dary vycházející
z Krista Osvoboditele, který posílá svùj lid ke vem národùm. Stejnì tak má
mytí nohou i pøijímání chleba a vína neobyèejný význam.
O duchovních vìcech mluvíme èasto v symbolech a to má své výhody. Mùeme tak napøíklad øíci, e køesané potøebují v bìhu víry obèerstvení a svìtlo. To konkrétnì znamená: Potøebují podporu a orientaci. A ty se rýsují právì
v pøíbìzích Boího lidu starozákonní i novozákonní doby.
Kadý by se mìl snait získávat poehnání, které z takového hledání plyne.
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Nedìle
alm 78,5.7
Jaké poslání mají podle tohoto almu otcové? Dìlá se to
tak jetì dnes?

Pouèení z exodu
idovská výchova, která se odráí v samotné Bibli, s oblibou pouívá
pøíbìhy, ilustrace a symboly. Pøíbìhy nejsou uvedeny jen pro to, aby
nás informovaly, ale mají i didaktický úèel. Jsou pouèné, vedou
k moudrosti a prospìjí tomu, kdo je studuje. Budeme zvaovat zkuenosti izraelského lidu ve vztahu k obøadùm, které mají pøesný duchovní i praktický význam.
Èti 2 Moj 12.-14. kap. a Matou 3.
Vyjítí z Egypta = pøedobraz køtu
- Køest i vyjití z Egypta jsou moé jen díky smrti beránka, jeho krev potvrzuje
smlouvu.
- Køest i exodus znamenají únik z otroctví.
- Na køest i exodus je potøebná pøíprava.
- Izrael nevyel z otroctví sám - byl vyveden.
- Èlovìk se nepokøtí sám - je pokøtìn.
- Pøesto mohl vyjít z Egypta jen ten, kdo chtìl.
- I køest je osobní, dobrovolné rozhodnutí.
- Bez odchodu z Egypta, bez køtu a víry - není cesta do zaslíbené zemì.

K zamylení
K

Proè asi Pán Bùh pouívá ve výchovì symboly?
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Pondìlí
alm 78,5.7
Jaký má být výchovný cíl vìøících rodièù?

Pouèení ze Sinaje
Èti alm 78,1-7.
Biblická výchova vyaduje, aby vìøící uèili své dìti o Boích mocných
èinech a nezapomínali na nì. Biblické pøíbìhy jsou prostøedkem
k zapamatování a pochopení toho, co Bùh pro èlovìka znamená. Umoòují nám
pochopit dùvody, proè máme v nìj vìøit a proè mu mùeme dùvìøovat. Právì proto
byly zavedeny svátky a obøady. Také Jeí pouíval tento zpùsob vyuèování. Vysvìtloval velké pravdy názornì, pouíval pøirovnání. I pøipomínka poslední Jeíovy veèeøe je vyuèovací lekcí. Èti 2 Moj 19-24, Luk 22 a Jan 13.
Smlouva uzavøená na Sinaji je pøedobrazem smlouvy, kterou zpeèeuje Jeí
Kristus za branami Jeruzaléma.
1. Pøed uzavøením první i druhé smlouvy Bùh - Kristus zve a nabízí:
M Izraelci pøijímají nabídku stát se Boím lidem.
M Uèedníci pøijímají pozvání na poslední veèeøi.
M Necháváme se my oslovit, pozvat k setkání s Kristem?
2. M Izraelci se poslunì pøipravují, perou si roucha.
M I uèedníci se pøipravují - nechávají si umýt nohy, Kristus je oèiuje.
M Kdy a jak se oèiujeme my? Jak se pøipravujeme na Veèeøi Pánì?
3. M Èím byla potvrzena smlouva na Sinaji?
M Èím byla potvrzena smlouva v Jeíovì krvi?
M Platí tyto smlouvy i pro nás?
4. M Co symbolizovalo jedení a pití po vydání zákona na Sinaji?
M Co vyjadøují Kristova slova: Vezmìte a podávejte mezi sebou!
M Èím je pro nás spoleèenství u Kristova stolu?

K zamylení
K

Proè Pán Jeí pouíval pøirovnání, podobenství a názorné vyuèování?
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Úterý
alm 78,5
Pøeèti si tento alm celý. Co nám chce almista øíct? Jaké
je jádro pøíbìhu? Platí to jetì dnes?

Ustanovení Veèeøe Pánì
V almu 78,5-8 se mluví o
- víøe v Boha,
- poznání jeho díla a
- poslunosti.
Víra a poslunost se projevují ve vztahu k Bohu. Rozvíjejí se, kdy si pøipomínáme mimoøádné Boí zásahy (napø. vyjití z Egypta, smlouva na Sinaji, Golgota).
Èti Luk 22,19.20; Jan 13,15-17; 1 Kor 11,23-26.
Nejedná se jen o mimoøádné skutky, ale o skutky, které mají nesmírnou duchovní
hodnotu. Proto Bùh naøídil, aby se o nich mluvilo a abychom si je pøipomínali.
Mezi nì patøí zvlátì památka na poslední Jeíovu veèeøi.
Apotol Pavel, který nepatøil mezi dvanáct uèedníkù, se pozdìji také úèastnil
slavení Veèeøe Pánì. Povìøil vìøící, aby nesniovali ani nezlehèovali tento obøad.
Je dùleité respektovat naøízení zavedené Jeíem. Veèeøe Pánì musí mít urèitý
øád a dùstojnost.

K zamylení
K

Jak bys asi pøistupoval k Veèeøi Pánì, kdyby tì na ni pozval osobnì
Jeí Kristus?
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Støeda
Luk 22,14-19
Proè máme slavit Veèeøi Pánì?

Jeí a poslední veèeøe
Jeí slavil svátek Velikonoc a poslední veèeøi zahájil se smíenými
pocity. Na jedné stranì si opravdu pøál jíst velikonoèního beránka se
svými uèedníky. Je to symbol vykoupení, které Bùh nabízí kadému,
kdo jej pøijímá. To byl opravdu dùvod k radosti. Na druhé stranì ale Jeí vìdìl, e
tato veèeøe je poslední. Bude trpìt, opustí své uèedníky a zemøe, aby mohl zaruèit podmínky smlouvy o osvobození mezi Bohem a lidmi. Jeí proto ádá, aby
se veèeøe slavila na jeho památku.
Èti Luká 22,19.20.
Jeí nazývá chléb svým tìlem a víno svou krví. Je zøejmé, e si tyto výroky
nemùeme vykládat doslova. Chléb a víno jsou pouze symboly, které pøipomínají
víru v Jeíovo spasitelské dílo. Podobnì ani velikonoèní beránek nemìl zachránit lidstvo pøed smrtí. lo o názorné a stálé pøipomínání, co závaného Bùh udìlá.
Byly to lekce víry, nadìje a lásky.
V prùbìhu staletí vak nìkteøí vzali Jeíovy symboly doslova. V nìkterých kruzích existuje pøesvìdèení, e chléb a víno se skuteènì pøemìòují v Jeíovo tìlo
a krev.
Jako id pouíval Jeí Kristus symboly. Zde chtìl jimi pøedpovìdìt svou smrt.
Èti Jan 6,54.58.

K zamylení
K

Obìtí svého Syna Bùh dokázal, e je pøipraven ti odpustit. Jsi i ty ochoten
odpustit tìm, kdo tì poníili, zklamali nebo ti ublíili? Komu vlastnì
máme odpoutìt?
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Ètvrtek
1 Kor 10,17.
Jaký význam pøipisuje apotol Pavel chlebu, který
pøijímáme bìhem Veèeøe Pánì? Na co klade dùraz?

Spoleèné stolování
Èti 1 Kor 10,14-17.
Køest otevírá pøístup do církve, která je symbolem Jeíova tìla. Stejnì tak je tomu i u Veèeøe Pánì. Ten, kdo sedí s Jeíem u jednoho
stolu, není spojen pouze s ním, ale i s ostatními, kteøí se úèastní. Úzký vztah,
který èlovìka váe k Bohu, existuje i mezi ostatními. Vichni tak mají úèast na
odputìní a smíøení. Patøíme do jedné rodiny, do velké Boí rodiny, v které nejsou
spoleèenské, národnostní, rasové ani jiné rozdíly. Gal 3,26-29
Spoleèenství Veèeøe, pøijímání chleba a kalicha, je hluboce niterná záleitost
mezi èlovìkem a Bohem. Kdo se s takovou slavností setkává poprvé, má být
informován, o jak závanou vìc jde. Èti 1 Kor 11,26-29. Dále pak nepøísluí èlovìku soudit jiné a zjiovat, zda jsou hodni se této Veèeøe úèastnit.
Obraznì mùeme øíct, e velikonoèní beránek, který se jedl s hoøkými bylinami,
pøipomínal otroctví. Chléb a víno mají pøíchu budoucnosti, pøíchu hostiny v Boím království, kde budou spasení pít a jíst se svým Mistrm.

K zamylení
K

Komu platí Jeíovo blaze vám? Jan 13,17.

Co udìlá pro to, aby se ve sborovém spoleèenství vichni cítili
pøijímáni?
K

100

Pátek
1 Kor 11,26
Jakou událost z dìjin pøipomíná Veèeøe Pánì?

Veèeøe Pánì a Jeíùv pøíchod
Tak jako má starozákonní Izrael i novozákonní církev své dìjiny, má
i èlovìk své dìjiny, svùj ivotní bìh. Bùh vstupoval do dìjin, zasahoval
a dával se poznat svému lidu ve Starém i Novém zákonì.
Podobnì Bùh vstupuje do dìjin jednotlivce. Sled ivotních událostí a Boích zásahù není nahodilý. Øíkáme mu Boí vedení. Je úmìrné pøibliování se Boha
a èlovìka. V tom smyslu je Veèeøe Pánì dùvìrným spoleèenstvím, kde se èlovìk
zeznamuje s Kristovými úmysly a èiny. Týká se èlovìka, který u s Kristem
chodí. Byl na zaèátku umyt - pokøtìn, ale cestou se zapiní, a proto se znovu
vrací ke zdroji oèitìní. Èti Jan 13,9.10.
Událost obmytí køtem a spoleèenství pøi Veèeøi Pánì mají tedy také svùj sled
v ivotì èlovìka blíícího se k Bohu. Z toho dùvodu pøistupují ke stolu Pánì vìøící,
kteøí proli obmytím køtu, smlouvou dobrého svìdomí. Stále si vak chodí pro
oèitìní od prachu cesty. Pøesto je v naí církvi památka Veèeøe Pánì obøadem
otevøeným i pro ty, kteøí jetì nebyli pokøtìni. Mají vak být serióznì uvìdomìni
o tom, o jaký obøad se jedná a co jím vyjadøují (viz 1 Kor 11,26-29).
Vrcholný Boí èin bude pak ten, e nám Kristus umoní zúèastnit se hodu jeho
svatby. Veèeøe Pánì a Jeíùv návrat musí být zmiòovány spoleènì. Jídlo je u
nyní pøedobrazem hostiny, která nás èeká v nebi. Vyvolává v nás stesk a touhu
po zemi, kterou jetì neznáme. Kdy jíme a pijeme, tìíme se na chvíli, kdy
proijeme tuto hostinu s Jeíem.

K zamylení
K

Chápe to jako pøednost, e bys mohl stolovat s lidmi, kteøí se tìí na
Mistrùv návrat, a e je na slavnosti svým Duchem pøítomen i sám Jeí?
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Uloit
Tento úkol ukazuje, e slavení a pøipomínání si svátkù posiluje víru.
1. Dìjiny Boího lidu zaèínají vyjitím z Egypta.
2. Po uzavøení smlouvy na Sinaji se vechen lid zavazuje k vìrnosti Hospodinu.
Stejný obraz smlouvy se také pouívá pøi obøadu veèeøe Pánì.
3. Kdy si pøipomínáme poslední Jeíovu veèeøi,
- projevujeme víru v Jeíovu obì a potøebu smíøení,
- projevujeme víru v jeho druhý pøíchod a v jeho království,
- tvoøíme spoleèenství Kristovy církve,
- projevujeme pokoru vùèi bliním,
- sdílíme radost a spoleèný hod,
- máme podíl na poehnání (Jan 13,17).

Otázky k diskuzi
1. Proè staèí jeden køest, ale k Veèeøi Pánì chodíme stále znovu?
2. Víte, jakou roli má hostie (chléb) pøi slouení me?
3. Vidí vztah mezi lámáním chleba u veèeøe Pánì a prosbou: Dej nám
ná denní chléb? (Èti Jan 6,35; Luk 22,19)
4. Co ví o pøijímání podobojí v èeských církevních dìjinách?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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A øekl jim: Jdìte do celého svìta a kate evangelium vemu
stvoøení. Kdo uvìøí a pøijme køest, bude spasen;
kdo vak neuvìøí, bude odsouzen. Mar 16,15-16

Byla mladinká a krásnì zpívala. Hlas jako voda z pramene. Chodila do sboru.
Patøila do party mládee a bylo jí tam dobøe. Pøipravovali se ke køtu. Studovala taky, rozumìla vemu podstatnému. Ale se køtem jetì nepoèítala. Radìji
jetì ne.
Pøiel pátek veèer, køest mládee. Bude to krásné. Dívka doprovází na varhany. Teï zpívají píseò. Skupina brzy odejde pøipravit se na obøad køtu. Dívka si
to plnì uvìdomuje: Budou pokøtìni, ale ona ne! Co kdy se pak rozhodne
pozdì nebo nikdy!
Snad ji jetì vezmou mezi køtìnce! Chodila pøece s nimi.
Vstává rychle od varhan. Bìí a prosí. Bratøi se výjimeènì znovu scházejí
a ptají se jí, jak se pøed køtem ptává. Program se troku posunul. A byl køest.
Byla pokøtìna i dívka.
Je to u dlouho. A ta sestra stále více ví, e to nebyly pouze pocity. To Kristus
klepal a prosil, aby otevøela dveøe.
I to je pøíbìh o rozhodnutí.
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Nedìle
Mat 14,28-31
Co se pøihodilo Petrovi, kdy na chvíli zapomnìl, e je
s ním Jeí? Také se ti u stalo nìco podobného?

Pochybnosti
Pochybnosti tì mohou vzdálit od Boha nebo mezi nìj a tebe postavit
pøekáku. Satan se snaí vnést do tvého ivota pochybnosti, a tak tì
dovést a k úplnému odmítnutí Pána. Usiluje o to, aby ses odvrátil od
Boha, ale je zde i Duch svatý, který ti pomùe rozliovat dobré od zlého.
Èti Øím 8,38.39 a Mat 21,21.
Nìkteøí lidé se nedokáí rozhodnout, protoe jsou pøesvìdèeni, e musí nejdøíve
splnit urèité podmínky a potom teprve mohou být pokøtìni. Mnozí se tìko rozhodují. Rozumovì se køtem souhlasí, ale po stránce citové øíkají ne. Sám vidí, e je
nìkolik oblastí, které musí vzít v úvahu døíve, ne se k nìèemu rozhodne.
Dùsledky tohoto rozhodnutí ovlivní ná kadodenní ivot. Cele se odevzdáváme
Bohu, svìøujeme mu svou budoucnost a vytváøíme s ním dùvìrný vztah. Tímto
rozhodnutím získáme jistotu do dalích dní.

K zamylení
K

Které pochybnosti ti brání v rozhodnutí odevzdat ivot Jeíi Kristu?
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Pondìlí
Skut 8,36
Jaké pøekáky vidìl etiopský dvoøan, kdy uslyel
poselství o Mesiái?

Pøekáky
Pøekáek, které tì brzdí, mùe být celá øada. Pozornì si pøeèti seznam tìch, které zde uvádíme, a pøemýlej, nakolik se tì týkají.
M Odmítám se rozhodnout, protoe se domnívám, e je to také øeení.
M Jsem v pohodì a mám pocit jistoty. Proto se teï nechci rozhodovat.
M Nechci se rozhodovat, protoe bych musel nést dùsledky.
M Nemám dostaèující biblické znalosti.
M Nesplòuji nìkteré poadavky.
M Nejsem ve sboru dost aktivní.
Bible nám dává pøíklady rùzných reakcí lidí, kteøí se ocitli pøed rozhodnutím, zda
se nechají pokøtít. Rozeber si jejich situaci, pøekáky, které jim stály v cestì,
i zpùsob, kterým Pán Bùh vstoupil do øeení.
Èti Skut 8,35-37 (v ÈEPu je ver 37 pod èarou).
Èti Skut 16,30-33.
Bùh nael cestu a k tobì a nenechává na ní nepøekonatelné pøekáky.

K zamylení
K

K

Zeptej se dospìlého vìøícího, co mu bránilo a co mu naopak pomohlo
rozhodnout se pro køest.
Které pøekáky musí pøekonávat? Kdy asi zaèíná Pán Bùh jednat ve
tvùj prospìch?
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Úterý
Skut 2,37-40
Co se vlastnì dìlo v Jeruzalémì o prvních letnicích po
Kristovì nanebevstoupení?

A pøece!
Podobnì jako Filip vysvìtloval etiopskému dvoøanovi z Izajáova proroctví poslání Mesiáe, objasòoval apotol Petr idùm, kteøí pøili
o letnicích do Jeruzaléma, jak to bylo s Kristem.
Kdy my lidé otevøeme ui a srdce a vnímáme zvìst o Spasiteli, pøekáky
a pochybnosti se zmenují a my se ptáme zcela pøirozenou otázkou: Co tedy
mám dìlat! Apotol Petr odpovídá asi toto:
K Pán Bùh zná tvou minulost.
K A byl tvùj ivot dosud velmi zdaøilý nebo velmi pocuchaný, radí ti, aby ses
seznámil s Kristem.
K Kdy pøipustí Krista do svého ivota, brzy se mnoho zmìní.
K Kristus není k nikomu lhostejný. Vdy tì bere vánì.
K Spí èlovìk se mìní. Proto chce svatý Bùh v Kristu uzavøít s èlovìkem smlouvu. e si budou vìrni napoøád.
K Je to vrcholná jistota - uzavøení smlouvy s tøikrát svatým Bohem. Smlouva
zaruèená Kristovou krví.
K Teï u Pán Bùh s tebou poèítá a vechno, co je jeho, se stává i tvým.

K zamylení
K

K

Zeptej se rodièù nebo jiných vìøících, co pro nì znamená Pán Jeí
a jeho obì.
Co mùe øíct o zárukách smluv, které se kolem nás uzavírají?
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Støeda
5 Moj 30,19.20
S jakou naléhavou výzvou se na konci svého ivota
obrací Mojí na Izraelce? Co tato výzva obnáí?

Svobodné rozhodnutí
Tak jako kdysi starému Izraeli poskytuje Bùh lidem informace, e
jsou dvì cesty. Na konci té jedné je ivot, na konci druhé smrt.
V kadém pøípadì si jednu vybírá. Bùh ti doporuèuje: Vyvol si tedy
ivot, abys byl iv... Monost volby je tam, kde je svoboda.
Køest nese s sebou urèité dùsledky. Z lásky ti Bùh nabízí to, co ti dá vnitøní klid
a co dá tvému ivotu jasný cíl. Køest je rozhodnutí, kterým dokazuje, e smyslem tvého ivota je Bùh.
Poèínaje touto zkueností odevzdání se a uzavøení smlouvy mùe prohloubit
osobní a trvalý vztah k Bohu.
Lidé jsou rùzní. Kadý proívá své obrácení a znovuzrození jinak, ale Bùh pøijímá
vechny, kteøí vìøí upøímnì Jeíi Kristu, Boímu Synu.
Jednoho dne se tvé pochybnosti rozplynou. Najednou cítí, e Bohu vìøí a e
souhlasí s biblickým uèením. U ti nic nebrání, aby ses nechal pokøtít. Pøesto
vak váhá. Cítí, e tì nìco brzdí. Neodvauje se k veøejnému vyznání. Spoleènost, ve které bude proívat svou víru v Boha, ti nahání strach. Jsi èestný sám
k sobì a pøiznává si to. Nezapomeò, e mùe pøece spoléhat na Boha. On
dával vdy jasnì najevo své postoje vùèi nám, hlásí se k èlovìku pøed celým
vesmírem. Je na nás, abychom projevili, jak to s ním ve skuteènosti myslíme.

K zamylení
K

Èti Mat 9,20-22; 27-31; 15,21-28.

K

Na základì èeho byli podle tìchto verù lidé uzdraveni?
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Ètvrtek
Skut 16,34
Jak reagoval aláøník a jeho rodina, kdy se nechali
pokøtít? Èemu se mùeme z tohoto pøíbìhu nauèit?

Pøed køtem a po nìm
Pokud jsi pøesvìdèen o Boí lásce a nael jsi jistotu, e tì pøijímá,
touí mu odevzdat vechny oblasti svého ivota. Moná si pøeje,
aby kadý èlovìk proil podobnou zkuenost. Jsi nadený.
Den køtu bude asi tím nejvýznamnìjím dnem tvého ivota. Jsi astný, protoe
ses svobodnì rozhodl a mùe novì zaèít.
Pozdìji se mùe toto nadení nìkdy ztrácet. Ukáe se, e v ivotì køesana
dochází k zápasùm. Pocítí dùsledky svého rozhodnutí se pro Boha. Toto rozhodnutí pøináí hluboký pokoj i obtíe. Kristus o nich informoval své uèedníky.
Uzavøel jsi smlouvu s Kristem. Teï se uèí jí cestou za ním. Ta cesta má své
vrcholy i údolí. Nìkdy se moná bude cítit poraený a pøemoený. Bude ti pøipadat, e nepostupuje dopøedu, ale vrací se zpìt. Je to paradox køesanství, ale
èasto právì v hlubokém údolí nejlépe zaèínáme rozumìt cestì za Kristem. Neztrácíme u hlavu, ani víru, kdy pøijde mrak. Víme, e slunce stejnì svítí. Pak
v nás u obtíe nevzbuzují nejistotu, zda nás Kristus vede a miluje. Vìøím, e i ty
se o tom pøesvìdèí. Tak to proil i apotol Pavel. Fil 1,12-14; 2 Kor 12,9-11.

K zamylení
K

Zná nìkoho, kdo by mohl citovat Pavlova slova jako svoje?
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Pátek
Øím 8,31.32
Co pro tebe znamenají tyto vere?

Poehnání køtu

M

M
M
M

Nazveme-li poehnání uitkem, pak pøináí smlouva s Bohem uzavøená ve køtu mnoho uitku:
M Pán vesmíru, s kterým jsi uzavøel nebo chce uzavøít smlouvu, je
nekoneènì bohatý. Jeho nejvìtím bohatstvím je láska nezmìøitelné hloubky,
íøky a intenzity. A ze vech bohatství ti chce darovat tolik, kolik jsi vírou
schopen si vzít.
On neuetøil svého vlastního Syna, ale za nás za vecky jej vydal; jak by nám
spolu s ním nedaroval vecko?
Moná má dojem, e sis dosud nic nevzal. Je jistì mnoho vìcí, které jsme
dostali od Tvùrce, ani o tom uvaujeme: ivot, zdraví, schopnosti, pøírodu
kolem sebe... Ale je zde dar záchrany, dar vìèného ivota v Kristu. Ten nám
Pán Bùh nemùe dát bez naeho souhlasu, ani bychom ho osobnì pøijali.
Bùh pøijímá èlovìka takového, jaký je. Dívá se na tebe dívá skrze Jeíe Krista. To z lásky ti nabízí monost uzavøít s ním smlouvu. Kdy se nechá pokøtít, veøejnì tím vyzná: Vìøím, Pane, tvým slibùm a lásce a pøijímám je.
Kdo mùe èlovìka odlouèit od Boí lásky?
Køtem se zapojujeme do spoleèenství lidí, kteøí sdílejí s námi víru, nadìji a lásku.
Získáváme bratry a sestry. Mùeme na sebe vztahovat vechno, co Kristus
slíbil svým následovníkùm.
Ve køtu se pøipojujeme k nebeské rodinì.
Pøijali jsme zkuenost smrti a znovuzrození, obdobnou smrti a vzkøíení Kristovu, a otevírá se pøed námi vìènost.

K zamylení
K

Umí pøijímat dary? U jsi nìkomu odmítl, co ti chtìl dát? Co brání
nìkterým lidem pøijmout dar? Myslí, e spíe skromnost, nebo pýcha?
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Uloit
1. Bùh pøijímá èlovìka takového, jaký je.
2. Køest je závané rozhodnutí, nejvýznamnìjí smlouva.
3. Na základì pokání, pøiznání høíchù a vyznání víry jsme pokøtìni ve jméno Otce,
Syna i Ducha svatého.
4. Pøi køtu èlovìk veøejnì vyznává, e umírá vemu starému a v Kristu je povolán
k novému ivotu. S Kristem pak zaèíná nový ivot. - Pouze køest ponoøením
symbolizuje tuto skuteènost.
5. Køest je svátkem pro toho, kdo se k nìmu rozhodne, ale èasto po nìm
(a nìkdy i pøed ním) následuje období bojù a zkouek.

Otázky k diskuzi
1. V novém zákonì je køest svátkem. Èím mùe pøispìt, kdy tento svátek proívají tvoji kamarádi nebo kamarádky?
2. Moná pøemýlí o cestì za Kristem u delí dobu. Která z následujících vìt o tobì teï platí?
M Pochybuje.
M Uhýbá pøed nìkterými rozhodnutími.
M Nemùe se rozhodnout.
M Snaí se pøekonat nìkteré pøekáky sám.
M Má radost, e se mùe
M Rozhodl ses pro køest.
spolehnout na Krista.
M Jsi pokøtìn.
M Jsi rád, e se rozhodl také... M Proívá dùsledky køtu.
M Píe si o tom deník.
M Píe o tom kamarádùm.
Samozøejmì se ve neodehrává vdy podle tohoto schématu. Urèi vak, které
období proívá, a pøemýlej, kudy tì chce Pán Bùh vést.
3. Tento úkol ti má pomoci lépe poznat cestu, která vede k Bohu. Apotol
Pavel mìl tu pøednost jít po nové cestì za Kristem. Pøeèti si, co napsal
na konci ivota: 2 Tim 4,7.
4. Myslí, e v církvi zdùrazòujeme dostateènì význam køtu?
5. Pokud u jsi pokøtìný, èím mùe být uiteèný nìkomu jinému, kdo se
právì rozhoduje?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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