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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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20. století bývá nazýváno stoletím letù do vesmíru a vìdy o atomu.
Lidé se dívají s nadhledem na poznatky svých otcù; zvykli jsme si
toti, e rok co rok se musíme uèit novým vìcem. Poznatky a pøístupy, které jetì nedávno platily jako nemìnitelné, zastaraly.
Mnohé se vak zachovalo z døívìjích èasù lidstva a po souèasnost
a udruje se s obdivuhodnou zarputilostí. Co bylo v antice takøka pochováno, slaví v naich dnech velkolepé vzkøíení. Máme na mysli vzrùstající poèet forem okultismu. Zájem o okultismus se zdá být dnes vìtí, ne byl kdysi v Babylonii zájem o astrologii nebo v Øímì o vìtectví.
Pøiblinì pro ètvrtinu vech ákù v západní èásti Berlína je na denním
poøádku provozování okultních praktik jako pohyb sklenièek, vykládání
karet nebo èerné me. Ohroeny jsou pøedevím dívky ve vìku mezi
13 a 17 lety, které èastìji ne ostatní mláde vyhledávají konakt s nadpøirozenými silami. (epd, 8.10.1990)
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Nedìle
Dan 2,27.28a
Jaký vidí rozdíl mezi tím, co vìdí vìtci, a tím, co ví
Danielùv Bùh?

Co je to okultismus?
Termín okultismus pochází z latinského occultus, co znamená temný, skrytý, utajený. Okultismus je tedy studium skrytých, tajných,
nadpøirozených sil. Toto poznání je vyhraeno jen zasvìceným.
Jak ví, na nebi i na zemi je mnoho fenomenù, kterým nerozumíme a nemùeme
je vysvìtlit. Je tedy jetì mnoho vìcí, které jsou èlovìku skryty. Ani Pána Boha
plnì neznáme.
Ale v okultismu nemyslíme na Boha ani na to, co dosud neobjevila vìda. Jde
spíe o nadpøirozené - paranormální jevy. Zdá se, e tato oblast pøesahuje nae
smysly a nae bìné pojetí prostoru a èasu.
Okultismus není eskamotérství (kouzelnictví), podfuky pro zábavu, ale projev
démonských sil, které pùsobí prostøednictvím urèitých osob. Jde tedy o nadpøirozenou oblast.
Existuje více typù okultismu: vìtìní a jasnovidectví (vnímání skrytého v minulosti, pøítomnosti èi budoucnosti); spiritismus (spojení s duchy mrtvých); mágie (pouívání nadpøirozených sil ve prospìch èlovìka nebo proti nìmu, magnetismus
(uzdravování nemocných). Rozliení mezi tìmito oblastmi není snadné. Vìtina
lidí, kteøí se tím zabývají, se vìnuje více oblastem. Tak mùe být astrologie spiritistická nebo se magnetizér vìnuje vìtìní.

K zamylení
K

Existují fenomeny, které se vymykají pøírodním zákonùm?

K

Èti Dan 2,27.28; 5,5-30; 5 Moj 29,18.
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Pondìlí
2 Tes 2,9.10; Mat 24,4.5.24
Jak je mono nedat se svést zlými mocnostmi nebo
spiritistickým klamem?

Okultismus je v módì
Jeliko je okultismus vázán na démonské síly, mùeme øíct, e je
starý jako lidstvo samo. Pøedstavil se u národùm v starovìku ve vech
formách. Nicménì v posledních tøiceti letech registrujeme jeho skuteènou explozi. Uvedeme nìkolik pøíkladù, které dokazují, jak velkému zájmu se
okultismus tìí.
1. Na trhu je obrovská nabídka knih, které pojednávají o paranormálních jevech.
Kadý knihovna mùe nabídnout desítky ditulù.
2. Okultismus má mnoho pøívrencù a sympatizantù. Odhaduje se, e v Anglii je
do tohoto fenomenù nejak vtaeno 80 % obyvatelstva. Ve Spojených státech
je velmi populární ve, co se týká duchù.
3. Náboenská shromádìní a noèní setkání èarodìjnic v anglo-saských a skandinávských zemích zahrnují nìkdy i lidské obìti.
4. Zøízení prvního satanského sboru v evropské køesanské zemi, v Holandsku,
v malém, starém reformovaném kostele.
5. Stoupající zájem o astrologii. Ve Spojených státech se prodá roènì milion
astrologických revue.
Zkrátka, okultismus je v módì.

K zamylení
K

Viml sis, e by tyto vìci zajímaly tvé pøátele?

K

Pokud ses setkal s nìkým, kdo byl naden okultismem, jak jsi reagoval?
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Úterý
1 Moj 3,4.5
Jak postupoval had, aby enu svedl a podvedl?

Nebezpeèí
Tento známý pøíbìh nám ukazuje, e nejsnadnìji lze svést tak, e se
do li pøimíchá troku pravdy. Proto je dùleité si uvìdomit, e první
nebezpeèí okultismu je tato smìsice pravdy a bludu.
Jedna slavná americká vìtkynì prohlauje, e za svùj dar vdìèí Bohu, ale zdùrazòuje více astrologii, vidìní a vibrace ne Bibli.
Mnoho spiritistù a jasnovidcù ochotnì cituje Bibli, a tak klamou lidi. Nìkterá
mystická východní náboenství oslavují také Jeíe. Povaují se za obohacení
køesanství.
Èti Dan 1,6.7. Kdy jsou Daniel a jeho pøátelé seznámeni s babylónskou kulturou, obdrí vechni ètyøi nová jména. Hebrejská jména, která vyjadøovala smlouvu
s Bohem, jsou nahraena jmény pøestavujícími babylónská bostva.
To byla forma vymývání mozku. To je druhé nebezpeèí okultismu. Nìkteøí rodièe
najednou nejsou schopni rozumìt vlastnímu dítìti (které dostalo jiné jméno), protoe to u není ono. Nepoznávají ho.

K zamylení
K

Jak mùe odhalit smìsici pravdy a bludu?
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Støeda
1 Tes 5,1.2
Co vìdìli vìøící v Soluni, kterým Pavel psal?

Proè ten zájem?
Proè je v naí dobì tolik zájmu o okultní záleitosti? To má prostý
dùvod, øíkají pøíznivci tìchto praktik, blííme se konci vìku Ryb, který
nastolil Jeí. Vstupujeme do vìku Vodnáøe.
Toto tvrzení je zaloeno na astrologických údajích zvìrokruhu (zodiaku). První
køesané pouívali symbol ryby jako znamení víry. Proto se tedy mluví o køesanské éøe jako o vìku Ryb.
Mnoho astrologù má velmi optimistický pohled na budoucnost. Bude to doba
míru, harmonie, mezinárodní spolupráce a prospìchu celé planety. Podle nìterých u tato doba nastala.
Jsou reálné nadìje? Odkud pocházejí?
K z pohledu exaktních vìd a materialismu,
K ze strachu z budoucnosti nebo ze zklamání køesanství,
K z oreintálních vlivù a ze soumraku západní kultury,
K z uívání drog spojeného èasto s okultními projevy,
K z duevní køehkosti moderního èlovìka.
Lidé se neptají: Je to dobré? Je to pravda? Ale spíe: Funguje to? Pomáhá to?
Ve, co uvádíme, vede k tomu, e okultismus je velkou výzvou pro køesany.

K zamylení
K

Jsou tvé pøedstavy o budoucnosti optimistické? Z jakých dùvodù?
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Ètvrtek
1 Tim 4,1.2
Pøed jakými jevy poslední doby varuje apotol Pavel?

Okultismus a poslední doba
Podle nìkterých lidí ijeme nyní ve fázi pøechodu z vìku Ryb do vìku
Vodnáøe. To se má projevovat rùznými nadpøirozenými projevy.
Zároveò miliony køesanù vìøí, e nyní ijí v dobì konce, to znamená
v posledním úseku dìjin èlovìka, pøed návratem Jeíe Krista.
Je pozoruhodné, e tyto dva postoje jsou souèasné. Mùeme je biblicky vysvìtlit. Vzestup okultismu vdy provázel duchovní a morální úpadek spoleènosti. Tak
je tomu v naí dobì.
Èti 1 Petr 4,5 a 5,8. Je tøeba vìnovat pozornost tomu, co se dìje. Potøebujeme
spolehlivé informace a ostraitost.
Èti Zj 12,10. Jan nás informuje, s kým mají lidé co do èinìní.
Èti Luk 22,31. Toto tøíbení provádí satan. Týká se pøedevím doby konce, kdy
bude pouívat duchy, kteøí budou svádìt, a bludné uèení. I køesané mohou být
zneuiti, køesané, kteøí nemají pevnou víru, kteøí se stavìjí proti pravdì.
Èti 2 Tim 3,1-8. Podobnì jako pøed tím, ne vstoupil Izrael do zaslíbené zemì,
nastal obrat k okultismu, obrátí se lidé k paranormálnímu, ne pøejde Boí lid na
novou zemi.

K zamylení
K

Jak mùe køesan zvítìzit, kdy satan útoèí? 1 Petr 5,8-11
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Pátek
Mat 24,11.24
Jak mùe vypadat duchovní svod v dobì konce?

Doba konce
Jeí mluví o znamení konce v církvi i ve svìtì zvlátì v této kapitole.
Kdy se ho uèedníci ptají, èím se bude vyznaèovat doba konce a jeho
pøíchodu, popisuje Jeí nebezpeèí a svody. Mluví o falených prorocích, falených Kristech, kteøí budou dìlat zázraky a divy.
Kdo je pùvodcem tìchto znamení a zázrakù? Pavel øíká jasnì, e je to satanova
práce.
Èti 2 Tes 2,3-11. Starý zákon popisuje práci livých duchù jako zdroj spiritistické
inspirace, astrologie, vìtìctví a faleného prorokování.
Èti 1 Jan 2,18; Zjev 12,12; 13,11-14; 18,1-4. Jan prohlauje, e okultní síly a vlivy
budou pøed Kristovým návratem silnì pùsobit.
Je dobøe, e Boí slovo je jasné a objektivní. Jenom díky Bibli je mono rozliit
pravdu a le. Bible obsahuje jednoznaèné údaje týkající se této problematiky.
Navíc ti Bùh nabízí sílu a ochranu pøed pádem (Juda 24.25).

K zamylení
K

Co by sis myslel o jasnovidci, jeho pøedpovìdi se plní? Je to pravý
nebo falený prorok? Proè?
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Uloit
1. V souèasné dobì roste zájem o okultismus. Bylo to v Bibli pøedpovìzeno.
2. Okultismus se projevuje v rùzných formách: vìtectví, spiritismus, mágie
a magnetismus.
3. Okultismus je velmi populární, ale nebezpeèný. Tím, e obsahuje dobré i zlé,
pravdu i blud, je velmi svùdný. Je více faktorù, které vysvìtlují zájem o okultismus.
4. Podle Bible se vliv okultismu zvýí v dobì konce, kdy budou zázraky a nadpøirozené síly hrát významnou roli.

Otázky k diskuzi
1. Jaký je podle tvých znalostí rozdíl mezi zázraky a tajemstvím, o kterých mluví Bible, a tìmi, které produkuje okultismus?
2. Kristus, apotol Pavel, Jan a Petr nás varují pøed okultními fenomeny
poslední doby. Proè se, podle tvého názoru, lidé o to tolik zajímají?
Zajímá to i tebe?
3. Jak se mùe bránit stratégii pravda-le? Èti Iz 8,20. Co pro tebe vyplývá z tohoto textu?
4. Pravda má nedocenitelnou hodnotu. Bùh respektuje svobodu èlovìka.
Jak svobodný je èlovìk, jeho pøesvìdèení nevychází z biblických informací? Èti Gal 5,1.13-15; 2 Kor 3,17.
5. Jaký je rozdíl mezi následujícími èinnostmi: vychovávat, uèit a vymývat mozek?
6. Co pro tebe znamená skuteènost, e existují tak zrádné vìci jako je
okultismus?
- Nechci na to nijak reagovat.
- Cítím, e je tøeba znát lépe Bibli.
- Úkol mì vedl k pøemýlení, ale napovauji za správné výraznì se tìmito zápornými jevy zabývat.

7. Proè jsou zázraky tak lákavé? Mìlo by být v církvi více zázrakù?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Øeknou vám: Dotazujte se duchù zemøelých
a jasnovidcù, kteøí sípají a mumlají. Co se lid nemá
dotazovat svého Boha? Na ivé se má ptát mrtvých?
K zákonu a svìdectví! Co oni neøíkají takové slovo, e
mu z nìho nevzejde jitøní záøe? Iz 8,19.20

V obchodním svìtì si výrobce odìvù nemùe dovolit nesledovat módní
trendy. Výrobce automobilù zase musí vìnovat èas a peníze vývoji nových automobilù. Kromì toho, jak je výrobek finanènì výhodný, jak splòuje kritéria pohodlí a výkonu, zajímá kupujícího také vzhled.
To platí o automobilech, odívání a jiném zboí. Vztahuje se to i na okultismus. Nepøítel ochotnì mìní kabát, ale stále zùstává satanem. Mìní
vzhled a pøizpùsobuje se okolnostem. V údobích neznalosti a povìry
pouíval jiné formy, v naí dobì vìdy a techniky pouívá sofistikovanìjí
metody. Navíc zná lidské sklony lépe ne my sami.
Je tedy dùleité rozpoznat rùzné formy okultismu, které se vyskytují
v souèanosti: reinkarnace, spiritismus, astrologie, levitace aj.
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Nedìle
Jan 8,44
Jak Kristus shrnuje charakteristiku satana? Jaké je
klíèové slovo tohoto textu?

Velký podvod
Kristus mluví o satanu velmi otevøenì. Bytost, která inspirovala vechny formy okultismu, snadno le. Sama le a iniciuje ke li lidi. Ve
Starém zákonì se øíká, e vìtci livì vykládají a zatìují lidi svými
výroky.
Èti Zach 10,2. Deváté pøikázání ukazuje, e èlovìk není vdy èestý. Nejstarí le,
kterou se zatíil nepøítel, je popsána v první knize Bible. Èti 1 Moj 3,1-6; 2,16.17.
Silná satanova zbraò spoèívá ve spojení pravdy a li. Tomu, kdo le stále, se
nevìøí. Snadnìji poslechneme toho, kde spojuje neoddiskutovatelné argumenty
s polopravdmi.
Satan øekl Evì, e Bùh je chce jen postraiJ, ale e smrt nepøipadá v úvahu.
Naopak, ona i Adam budou podobní Bohu. Tato vìkovitá le má stále velký úspìch.
Je také základem urèitých forem okultismu.

K zamylení
K

Proè nachází pùvodní satanova le stále tolik ohlasu?
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Pondìlí
Mal 3,23 (4,5)
Kdo podle Malachiáe pøijde, ne nastane Boí den
soudu?

ivot pøed ivotem
Kde jsi byl ve svém minulém ivotì? Kolik ivotù jsi ji proil? Podivné
otázky, e? Pro nás podivné, ale ne pro toho, kdo vìøi v reinkarnaci
(pøevtìlování). Pro nìj se èlovìk rodí neustále znovu. Tento cyklus se
stále opakuje, ani by nìkdo proti tomu nìco zmohl. Existuje ovem nadìje, e
v dalím ivotì uspìje lépe.
Lidé obecnì netvrdí, e byli v minulém ivotì prostými lidmi, ale vìtinou významnými státníky, bohatými osobami... Pøesto není víra v reinkarnaci tak pøíjemná,
jak by se na první pohled zdálo. Pro obyvatele Východu je to vìtinou tìké
bøemeno. V Indii vede kastovní systém lidi k fatalismu (víra v osud). Fatalismus
uzavírá nejvìtí poèet lidí definitivnì do nejchudí vrstvy. Tak je tomu pøedevím
i hindù, ménì u buddhistù.
Uèení o reinkarnaci je velmi staré. Má ve svìtì miliony pøívrencù. Toto hnutí se
roziøuje i v západních zemích. Vznikly dokonce snahy o vìdecké vysvìtlení
reinkarnace a snahy dát jí modernìjí vzhled. Ale víra v tuto doktrinu je jen opakováním první li: èlovìk neumírá, pøechází pouze z jednoho ivota do druhého.
V Bibli nenacházíme nic, co by potvrzovalo reinkarnaci.

K zamylení
K

Jaká nebezpeèí vidí v uèení o pøevtìlování?
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Úterý
3 Moj 19,31
Platí tento zákon jetì nyní?

ivot po ivotì
Uèení o pøevtìlování pøedpokládá ivot pøed ivotem, který ijeme nyní.
Spiritismus dodává dalí aspekt, e toti ihned po tomto ivotì ivot
pokraèuje. Duch opoutí mrtvé tìlo a zaèíná nová existence ve svìtì
duchù. Není to typické jen pro spiritismus, protoe nìkteøí køesané sdílejí uèení
o nesmrtelné dui.
Spiritismu je vak vlastní, e vyhledává vìdomý kontakt s tìmito duchy. Tento
kontakt má dokázat, e èlovìk po smrti ije dál. Smrt tedy neexistuje!
Spiritismus je velmi starý, tak starý jako satan. Had byl prvním médiem. Tato
mylenka se nachází v mnoha kulturách. Ale Bible nás vánì varuje pøed dùvìrou
v tyto jevy. Èti 3 Moj 20,6.27; 5 Moj 18,9-13; Iz 8,19.20.
Podle uèení Bible je mezi ivotem a smrtí propast. Smrt není novým ivotem, ale
naopak. Proto není moná komunikace mrtvých s ivými. Kaz 9,5.6
Jakmile nìkdo zemøe, neví nic. Vechno pøestává fungovat: tìlo i duch. Jeí
uèil, e mrtvý zùstává v hrobì a spí a do vzkøíení. Èti Jan 11,11-15. Oije a ve
chvíli, kdy ho Bùh zavolá.
Pokud není komunikace mezi mrtvými a ivými uskuteènitelná, proè nás Bùh
varuje pøed tìmito praktikami? Duchové, kteøí komunikují s ivými, nejsou duchové mrtvých, ale zlí duchové, duchové démonù, padlých andìlù (Zjev 16,14). Je
tedy pøirozené, e nás Bùh pøed takovou praxí varuje!

K zamylení
K

Proè mylenka spojení s mrtvými pøitahuje tolik lidí?
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Støeda
2 Tim 4,3.4
Naplòuje se dnes Pavlova pøedpovìï? Mùe uvést
pøíklady?

ít po smrti
Pavel popisuje v dopise Timoteovi, co se bude dít v poslední dobì.
Kostely a modlitebny se budou vyprazdòovat, protoe lidé budou dávat pøednost okultnímu pojetí. Mùeme konstatovat, e se to dìje.
Spiritismus je starý jako lidstvo, ale od 19. století znovu pøitahuje zájem. Malá
Margaret a Kate Foxovy slyely 31. bøezna 1848 zvuky, na které odpovídaly podle velmi jednoduchého kódu. Tak zaèal velkolepý rozvoj moderního spiritismu.
Pøesto lo o dívky, které s rodièi navtìvovaly køesanskou církev! Nejdøíve byly
vùèi spiritismu výhrady, ale jeho vliv se rapidnì íøil. V roce 1870 se poèítalo ji
s deseti miliony pøívrencù v Americe. Pøedpokládá se, e dnes je jich na svìtì
50 - 100 milionù.
Mnoho vìøících se od spiritismu distancuje. Ale duchové se pøizpùsobují okolnostem. Ji v 19. století napsala Ellen Whiteová, e spiritismus oblékl køesanský
kabát. Pøeèti si o tom 37. kapitolu v knize Vítìzství lásky Boí Mùeme mluvit
s mrtvými?.
Nìkteré skupiny spiritistù mají v nedìli dopoledne shromádìní, ètou Bibli, zpívají a modlí se... - Nejvýznamnìjí shromádìní ve spiritismu je séance, kde se
duchové mrtvých projevují prostøednictvím média a pøedávají svá poselství.
Duchové se pøizpùsobují moderní dobì: podávají informace prostøednictvím nahrávek. Spiritismus je v módì, ale spoèívá na li.

K zamylení
K

Proè se spiritismus objevil pøímo v církvi? Dokazuje to slabost církve
nebo satanovu moc?
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Ètvrtek
Zjev 13,14a
Která moc svede v dobì konce mnoho lidí?

Zahrávání s duchy
V tomto biblickém textu, je pøedpovìzeno, e elma vystupující z moøe,
která symbolizuje Ameriku, bude dìlat velké zázraky, aby svedla vìøící. Moderní spiritismus skuteènì vznikl v Americe a zavinil, e mnoho
køesanù selo z cesty.
Mnoho spiritistù popírá, e v jejich støedu dochází k podvodu. Je ale jisté, e
spiritismus spoèívá na ïábelském vlivu. Padlí andìlé, démoni, jsou schopni reprodukovat hlasy zemøelých a tak podrývat víru èlovìka a pøivést ho ke zrádným
praktikám.
Kniha Zjevení jasnì ukazuje, e èím budou problémy ve spoleènosti a v církvi
vánìjí, tím více bude spiritismus nabízet spolupráci a pomoc pøi spojování
a bratrství národù. Bude podvádìt a ohlupovat lidi projevy rùzných mocností, znameními, zázraky a divy.
2 Tes 2,9.10. Nepøítel se pøevlékne, bude vypadat dùvìryhodnì, jeho pùsobení
bude mít zajímavé vìdecké a ekonomické aspekty. Nenech se obloudit falenými
tvrzeními. Bùh nám dal dostatek svìtla. Nepøítelovy projevy nazývá ohavnost.
Spiritistické praktiky pøináejí vdycky strané dùsledky.
Bible slibuje vìèný ivot. To je velké povzbuzení, ale vìèný ivot zaène pøi vzkøíení, a se Jeí vrátí. Ne døív! To je biblická jistota. Ve ostatní je jen le, i kdyby
mìla pøitalivý vzhled! Èti Mat 4,1-11.

K zamylení
K

Jak Jeí obstál pøed svody satana?
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Pátek
Jan 11,14.43
Odkud Jeí zavolal Lazara? Z nebe? Z pekla? Z hrobu?

ít mezi ivotem a smrtí
Je opravdu koda, e jsme tu událost nezaili. Mohli bychom se Lazara zeptat, co proil, kdy umíral. - Co se dìje pøi smrti? Dr. Raymond Moody ve své knize ivot po ivotì uvádí øadu svìdectví osob,
které byly klinicky mrtvé. I kdy se záitky lií, jedno mají spoleèné a to se dá
popsat takto: umírající náhle cítí, e prochází jakýmsi tunelem, vystupuje ze
svého tìla a dostává se do pøekrásného prostoru s nebeskou hudbou. Potkává
nebeskou bytost, která ho utìuje a øíká mu, aby se vrátil do svého tìla. A on to
také udìlá.
Tyto zkuenosti po lékaøském a psychologickém rozboru dokazují, e èlovìk
nezemøel. Proel moná podivným tunelem, ale prostì ije dál. - Kromì toho, e
k podobným záitkùm dochází v okultismu, pøi hypnóze nebo narkóze, musíme
také pøiznat, e víme jetì pøíli málo o chemických reakcích a procesech, které
probíhají v naem tìle, kdy umíráme.
Navíc nebyly umírající osoby ve vech analyzovaných pøípadech mrtvy déle ne
23 minut. A u vùbec ne ètyøi dny jako Lazar. Nemohou být povaovány za skuteènì mrtvé a nemohly poznat nic na druhé stranì. Mùeme vyvodit, e se
jedná o fázi mezi ivotem a smrtí.

K zamylení
K

Jak by bylo mono vysvìtlit proitek èi pocit blíící se smrti?
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Uloit
1. Silnou stránkou okultismu je skuteènost, e se snadno pøizpùsobuje novým
okolnostem, souèasným tendencím a fenomenùm. Jinak øeèeno: satan se
pøizpùsobuje.
2. Od mistra li nikdy neèekej plnou pravdu! Nanejvý malou èást pravdy a to má
èlovìka zmást.
3. Pøevtìlování nemá v Bibli místo.
4. Spojení s mrtvými je vylouèeno.
5. Na konci èasu bude pøibývat paranormálních jevù.

Otázky k diskuzi
1. Je-li satan otcem li, jsme odpovìdni za své drobné nepravdy?
Jan 17,15-19
2. Které biblické texty mùe uvést na adresu uèení o reinkarnaci?
3. Jaké teorie o stavu po smrti zná? Co mají spoleèného? Na které potøeby èlovìka tyto teorie odpovídají?
4. Zdá se ti biblické uèení o tìchto vìcech
- povzbudivé?
- zneklidòující?
- neefektivní?
Proè?
5. Je pro tebe existence andìlù a démonù evidentní? Zasahují do ivota
lidí?
6. Je evangelium pro dneního èlovìka také tak lákavé jako okultismus? Proè ano, proè ne? Èti 1 Kor 9,19-23. Snaí se Pavel, aby jeho
evangelium bylo lákavé?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Budou znamení na slunci, mìsíci a hvìzdách.
Luk 21,25a.

Moná sis nìkdy pøedstavoval, jak by bylo pìkné potkat pøátelského
marana. Pøedstava o setkání s bytostmi z jiných planet je úchvatná.
Lidé vyprávìjí, e vidìli létající talíøe...
Co nám to mùe øíct?
- Jsme tak ovlivnìní mimozemskými bytostmi?
- Jaký vliv mají na nás nebeská tìlesa?
- Je nae budoucnost zapsána ve hvìzdách?
- Je horoskop hodnovìrný?
- Mají mimozemské jevy rozhodující vliv v naem ivotì?
Budeme se snait najít odpovìdi na tyto otázky a zùstat pøitom obìma nohama na zemi.
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Nedìle
Luk 21,11
Jaká mohou být znamení z nebe, o kterých mluví Jeí?

Létající talíøe nebo UFO
I kdy fenomen UFO (Unidentified Flying Object - nezjitìný létající
pøedmìt) nebudí tolik pozornosti jako asi pøed dvaceti lety, obèas se
ve zprávách objeví, e se tu èi tam objevilo UFO. Tyto neidentifikovatelné pøedmìty byly nejrùznìji popsány.
Podávají se tøi vysvìtlení:
- jde o vesmírné lodi z jiné planety,
- jsou to tajné zbranì jiných národù,
- pùvod tìchto pøedmìtù je nadpøirozený.
Vìdci analyzovali tento fenomén. Jeden z nich, John Keel, zahájil svou práci
v roce 1966. Podle nìho UFO evidentnì existují:
1. UFO vidìlo vdycky více lidí. I kdybychom zpochybnili hodnovìrnost 98 %
tìchto pøípadù (halucinace, fantasie, pøeludy), stále zùstává øada zpráv pilotù,
policistù i celých skupin, kde se urèitì nejedná o falená svìdectví.
2. UFO, která opisují pøesnou dráhu, musí být øízena. Dávají pøednost málo obydleným územím a nechtìjí být pøekvapena. Návtìvníci nìkdy mluví cizím jazykem a pøipomínají glosolálii.
3. UFO je mono rozdìlit do dvou skupin: pevné pøedmìty a pøedmìty mìkké,
jejich rozmìry se mìní.
Zkuenosti lidí, kteøí veli do styku s ufony, se podobají zkuenostem spiritistických medií a mystikù. Stávají se jim podivné vìci: mají dìsivé sny, halucinace,
ztrácejí se jim pøedmìty atd.

K zamylení
K

Jaký význam pøipisují takovým jevùm tvoji spoluáci?
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Pondìlí
Zjev 13,13
Jaké svody budou charakterizovat dobu konce?

Proè se ukazují UFO?
Existuje vztah mezi UFO a okultismem. Falené zprávy, které sdìlili,
byly stejného charakteru. Bytosti, které pøicházejí z UFO, mají mnoho podobného s bytostmi ze spiristických séancí.
Moderní èlovìk se svým zájmem o prostor a technologie se mùe stát snadnou
obìtí návtìvníkù z jiných svìtù. Fenomén UFO je projevem okultismu v kosmické epoe. Je mono øíct, e je to moderní kabát spiritismu.
Lidé, kteøí byli kontaktováni, nelou, ale jsou to obìti, na nich se projevil démonský, mimozemský vliv. Mùe dojít a k popøení individuality. UFO nejsou hmatatelné, pevné pøístroje. UFO i samotné jejich studium mohou být nebezpeèné.
Mohou navodit pocit podmanìní (zotroèení), který se stane obsesí. Analýzy vedou ke stejným závìrùm: UFO jsou zaloeny na spiritistických fenoménech.
Bible nás varuje, e na naí planetì budou na konci dìjin falení proroci, bude
docházet k podivným zázrakùm a divùm i znamením v prostoru. (Luk 21,11.2528; Zj 13,13.14)

K zamylení
K

Co si mysí o zkoumání UFO?
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Úterý
5 Moj 18,10.11
Které dalí praktiky jsou zde jednoznaènì zakázány?

Opravdu je to napsáno ve hvìzdách?
Astrologie nebyla nikdy tak populární jako dnes. Obecnì se jedná
spíe o kouzelnictví, zábavu nebo prostì o výdìlek. Pøedevím pokud
jde o horoskopy, které jsou velmi obecné a neurèité. Uznávají to
i stoupenci astrologie. (Vypráví se, e jeden redaktor velkého deníku byl velmi
zneklidnìn, kdy nedostal do redakce vèas horoskop na pøísluný den. Nerad,
ale pouil starý text, který u vyel døíve. Nedostal ádnou stínost, a po tøech
mìsících se kdosi ohlásil, e to moc nesedìlo.)
Je vak dùleité vìdìt, e skuteèná astrologie není vìda, ale vychází z náboenského pojetí. Je velmi stará. Setkáváme se s ní ji v 7. století pø. Kr. v Babylónu.
Na vysokých vìích byla zbudována místa pro sledování hvìzd a nebeských tìles. Lidé chtìli poznat vùli bostev. Tyto mylenky se rozíøily v Øecku a v Øímské øíi.
Køesané nemìli v té vìci vdy jasno. Nìkteøí papeové pøipisovali astrologii velký
význam. Luther a Kalvín byli rozhodnì proti. Luther øekl o astrologii: Ezau a Jákob
mìli stejného otce a matku, narodili se ve stejnou hodinu pod stejnou hvìzdou,
a pøece mìli rùzné povahy, pøedpoklady a sklony.
Astrologie dostala ránu objevy Koperníka a Galileiho. Zemì nezaujímá ústøední
postavení. S vìdeckými pokroky 18. a 19. století ztratila astrologie na hodnovìrnosti. Pøesto se v naí dobì znovu objevuje zájem o tuto oblast.

K zamylení
K

Co si myslí o Lutherovì poznámce k astrologii?
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Støeda
Zjev 14,6.7
Kdo má být oslaven? Jakou výzvu adresuje andìl vem
lidem?

Na èem spoèívá astrologie?
Základní nejdùleitìjí idea astrologie je, e Bùh není oddìlen od vesmíru. Bùh je vesmír. Vechno ve vesmíru ovlivòuje èlovìka. Tím dochází k oslavì stvoøení, a ne Stvoøitele.
Èti Øím 1,20-25; 5 Moj 17,2.3. Podle astrologù je ve na zemi odrazem vesmíru.
Bible nás vak uèí, e Bùh øídí ivot. Podle astrologù je budoucnost vymezena
postavením a drahami hvìzd. Jejich postavení pøi narození jedince je velmi dùleité. Urèuje jeho osud a charakter. Proto ten velký zájem o horoskopy, které vycházejí z data narození. Mnoho mladých lidí pravidelnì horoskopy ète.
Astrologie nezná Boí odputìní, protoe také neví, co je høích. Podle ní se
soustavnì rozvíjíme, a budeme rovni Bohu. Èlovìk dostává, co zaslouí. Ale
Bible øíká, e vìøící získává skrze Boí milost mnohem více, ne si zaslouí.
Astrologické údaje nebo horoskop mohou ovlivnit lidi. Tento vliv vak nevychází
z hvìzd, ale z autosugesce nebo z mimozemského, démonského pùsobení.

K zamylení
Kde je hranice mezi správným zájem o vesmír a nebezpeènou ideou
astrologie?

K
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Ètvrtek
1 Tim 6,20.21
Jakou vzácnou radu dává Pavel Timoteovi?

Vìdecké protiargumenty
Pavel èasto ve svých dopisech prohlauje, e poznání není jen dobré.
Ve, co se za vìdecké vydává, není vìdecké. To jistì platí o astrologii.
Pøemýlej o následujících argumentech:
1. Od doby Galileiho je oputìna pøedstava svìta, v nìm je Zemì støedem.
2. Znamení zvìrokruhu se pomalu pohybují. Spojitost se starými astrologickými
kalendøi neplatí.
3. Znamení zvìrokruhu nemají ádný vztah ke struktuøe vesmíru.
4. Astrologie je zcela iracionální. Dvì osoby, které se narodí za stejných okolností pod stejným postavením planet a hvìzd, nejsou nikdy úplnì stejné.
I u dvojèat jsou velké rozdíly.
5. Proè pouívá astrologie jako výchozí bod datum narození (a ne poèetí, co by
se zdálo logiètìjí)?
6. I kdy má slunce mimoøádný význam pro zemi, v astrologii je si rovno s jinými
planetami.
7. Astrologické pøedpovìdi jsou vdy vágní a nejednoznaèné.
V roce 1975 desítky astronomù, význaèných vìdcù, jasnì prohlásily, e astrologie není vìda. Jako je astrologie pro astronomii nepravá vìda, je pro køesanskou
víru nepravou vírou.

K zamylení
K

Kdy není astrologie ani vìda, ani víra - jak bys ji nazval?
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Pátek
Jer 10,2
Jaké nebezpeèí nám prorok hlásí?

Povìry, nebo biblická víra?
Pro Jeremjáe má víra v Boha vìtí význam ne astrologická znamení. Tato znamení jsou zdrojem úzkosti a strachu. Nebezpeèí astrologie je dvojí:
1. Astrologie odvrací dùvìru v Boha k otci li. Horoskop zdùrazòuje kariéru,
peníze, sentimentální ivot.
2. Astrologie mùe mít hrùzné dùsledky. Obìti èasto nevìdomì, nìkdy i vìdomì, spolupracují na naplnìní pøedpovìdi.
Bible prohlauje, e Bùh øídí ivot èlovìka a e èlovìk je nadán svobodnou vùlí.
Nedá se mluvit o fatalismu! Astrologie je modlosluba. Pøipisuje hvìzdám a planetám to, co mùe konat pouze Bùh. Èti 5 Moj 18,8-14; Dan 2,2.10; Iz 47,9-15.
Starý zákon nazývá astrologii ohavností. Tóra zakazuje výuku astrologie. Daniel
ukazuje, e jen Bùh mùe oznámit budoucnost. Izajá ukazuje na neschopnost
astrologù.
Èti u Mat 6,25-34, jaký máme mít postoj k budoucnosti. Èti 2 Petr 1,19 a Ef 5,14.
Pravý mimozemský vliv, dobrý a pozitivní, pøichází od Boha. Skuteènou hvìzdou,
která pro nás záøí, je Kristus, Hvìzda jitøní. On je naí jistotou pro budoucnost.

K zamylení
K

Co si myslí o horoskopech?
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Uloit
1. UFO, které byly pozorovány, vykazují okultní fenomény.
2. Astrologie je èasto ejdíøství, ale má náboenské prvky.
3. V astrologii není místo pro høích, milost, ani smíøení.
4. Astrologie není vìdecká ani køesanská.
5. Astrologie je zaloena na li a poèítá s fatalismem. Bible ji proto odmítá.

Otázky k diskuzi
1. Které vysvìtlení jevu UFO chápe jako nejvìrohodnìjí? Proè?
2. Èti 2 Tim 4,3.4. Jak je moné, e v naí dobì, kdy je vìda na tak vysoké
úrovni, bere mnoho lidí astrologii vánì?
3. Èti 2 Petr 3,18. Co má pøedevím studovat a poznávat?
4. Èti 1 Moj 1,14-19. Jaké místo zaujímají hvìzdy v Boí stvoøitelské èinnosti? Jak jsou zde jmenovány slunce a mìsíc? K èemu mají slouit?
5. Proè se Bible staví proti astrologii?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Jakmile vak pøijde on, Duch pravdy, uvede vás do
vekeré pravdy, nebo nebude mluvit sám ze sebe, ale
bude mluit, co uslyí. A oznámí vám, co má pøijít.
Jan 16,13

Americký urnalista Alvin Toffler napsal knihu s názvem ok z budoucnosti. Snaí se v ní pøipravit svìt na budoucnost. Toffler je nyní profesorem na fakultì futurologie (vìda, která se zabývá budoucností). Øada
podnikù ádá sluby futurologù.
Jakou hodnotu pøipisujeme proroctvím? Co kdy pocházejí od astrologù, vìtcù, spiritistù nebo jiných? Jaká kritéria nám pomohou urèit dùvìryhodnost pøedpovìdí budoucnosti? Bible nám radí, jak rozliovat mezi
pravými a falenými proroky.
Vìtìní znaly u starovìké národy. V Babylónì se vìtilo podle nebeských tìles (astrologie), v Egyptì pouívali nádoby s vodou, Øímané sledovali let ptákù a Øekové mìli Delfské orákulum (vìtírnu). Primitivní
národy prohlíely vnitønosti urèitých zvíøat.
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Nedìle
Mich 3,7
Jaká je moc vìtcù?

Vidìt díky smyslùm a - kartám!
Zájem o vìtìní je obrovský. Pøedpokládá se, e v Paøíi je asi 50 tisíc
vìtcù. Vìtìní má (kromì astrologie) rùzné formy:
1. Jasnovidectví. Jedná se o schopnost vidìt, slyet a cítit urèité vìci
nebo události, které jiní lidé nepostøehnou. Zdrojem této schopnosti je èasto okultismus.
2. Hádání z ruky (chiromantie) neboli schopnost èíst z linií na ruce. Je to velmi
stará praxe. Pøila k nám do Evropy z Indie, Èíny, Babylóna a Øecka. Jedním
z nejvìtích pøípadù byla pøedpovìï jedné cikánky, která rozpoznala velké prorocké schopnosti osmileté dívky Jeane Dixonové.
Jako u jiných forem vìtectví je moné, e intuice a urèité psychologické pøedpoklady jsou také zdrojem jasnozøivosti. Èasto jde o podvod, ejdíøství. Nejzávanìjí je ale, e zde mùe najít prostor pøímý démonský vliv. Jde o váné nebezpeèí autosugesce a fatalismu.
3. Vykládání karet neboli umìní èíst v kartách. Tato praxe je ponìkud novìjí.
Èasto se jedná o podvod nebo intuici. Nìkteré osoby, které ètou v kartách, pouívají paranormální vnímání. Existuje mnoho metod, jak táhnout a vysvìtlovat karty. Hra taroky je velmi známá, ale mùe být obdobnì nebezpeèná jako hádání
z ruky.

K zamylení
K

Bibliètí proroci jsou èasto nazýváni vidoucí. Porovnej jasnovidce
(paranormální aktivity) s biblickými proroky. V èem se lií?

32

Pondìlí
Jer 29,8.9
Co øíká Bùh o pøedpovìdích vìtcù Jeremjáovy doby?

Vidí díky sklenìné kouli, èíslùm a snùm
Nyní zváíme dalí trojici vìteckých praktik:
1. Vìtìní ze sklenìné koule neboli umìní vidìt ve skle: v zrcadle,
v lahvi, ve sklenìné kouli nebo dokonce v lesklých nehtech. Ve støedovìku církev silnì kritizovala tuto praxi. Koule ve skuteènosti nic neukazuje. To
osoba pùsobí jako vìdomý indikátor nebo pod hypnózou èi sugescí, eventuelnì
pod démonským vlivem.
2. Vìtìní z èísel neboli symbolismus èísel. Moderní numerologie je zaloena na
Pythagorovì filozofii, na idovské kabale a na smìsici pohanských a køesanských idejí. Ve se toèí kolem okultistické mylenky vibrujícího vesmíru, na který
je ve navázáno (jako v astrologii). Proto je dùleitá doba zrození a její chvìní,
jako i numerická hodnota jména dítìte.
3. Vìtecké sny. Bùh mùe dát sny. Vzpomeò si na faraóna, na pekaøe, na
Nébukadnezara a proroky.
Sny, o kterých zde mluvíme, se vdy váí na nepøíznivé a smutné události. Podobnì jako u spiritistických médií a v astrologii ani ve vìtectví nejde pøedevím
o dùvìru k Bohu, ale v lidské èinitele, v intuici nebo démonské moci. To je tedy
protibiblické a velmi nebezpeèné!

K zamylení
K

Jak reaguje na èíslo 13? Zná lidi, kteøí se v pátek tøináctého vyhnou
urèitým èinnostem? Vysvìtli to.
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Úterý
Jer 27,9.10
Proti jakým veteckým praktikám mluví Pán Bùh? Proè?

Vìtectví a Bible
V mnoha biblických statích, pøedevím ve Starém zákonì, se mluví
o vìtectví. A ve vech pøípadech je posuzováno velmi zápornì a zamítavì.
Èti 3 Moj 20,27, 5 Moj 18,9-22.
V první stati se mluví o vìtectví v souvislosti se spiritismem. Nad osobou, která
praktikuje vìtectví, je vyøèen rozsudek smrti. V 5 Moj je vìtectví pøedstaveno
jako falené prorokování. Nali bychom je u pohanských národù jako byli Pelitejci a Babylóòané.
Pokadé Bùh tyto praktiky odsuzuje skrze své vìrné proroky. Pouívají slova
jako: le, podovod, svod, bláznovství, marnost atd., aby bylo jasné, jak Bùh tuto
èinnost zavrhuje. Èti Ez 12,24; Zach 10,2; Skut 16,16-19.
Rozdíl mezi Boím proroctvím a vìtectvím jasnì vystupuje v pøíbìhu Daniela.
Pouze Bùh Izraele je schopen pøedpovídat budoucnost, a to i staletí dopøedu.
Bible odmítá velmi dùraznì vìtectví.

K zamylení
K

Proè Bùh vydává tak tvrdý rozsudek nad vìtci? (3 Moj 20,27)
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Støeda
2 Petr 1,20.21
Jak mohou prorocí mluvit jménem Boha? Co potøebují?

Co to je proroctví?
Hebrejské slovo prorok oznaèuje èlovìka povolaného Bohem. Prorok
mluví tedy jménem Boha, který ho povolal. Obdrí Boí zjevení a pøedává je jiným lidem. Jinak bývá prorok oznaèován jako: vidoucí, mu
Boí, sluebník Hospodinùv, stráce atd. Dùleitá skuteènost, která odliuje proroka od vìtce nebo astrologa, je to, e jeho poselství pochází od Boha. Èti 5 Moj
18,18.
Proroctví je víc ne vìtìní, netýká se pouze budoucnosti, ale prostupuje i pøítomnost a minulost. Zjevuje se v nìm Boí vùle. Závanou èást Bible tvoøí proroctví.
Proroctví se nemá pouívat k pøedpovídání budoucnosti. Cílem proroctví není pøedpovídat budoucnost, ale posílení víry vìøících, kteøí vidí splnìní Boích pøedpovìdí.
Jan 13,19; 14,29.
Proroctví nám mohou pomoct urèit správný smìr, kterým se máme dát. Kdy
napøíklad Bible øíká, e pøijdou falení proroci, ne se Jeí vrátí, vede nás to
k opatrnosti vùèi lidem, kteøí se vydávají za proroky. Ale hlavní úèel proroctví je
posílení naí víry. Jeho naplnìním se víra utvrzuje.

K zamylení
K

Jak mùe dnes poznat, e urèitá osoba je opravdu poslaná od Boha?
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Ètvrtek
Jer 18,7.8
Je Pán Bùh ochoten zmìnit svùj postoj?

Jak zacházet s proroctvími?
Vechna proroctví se nenaplnila! Je tøeba se dívat moudøe na ta, která
se jetì nesplnila. Nìkterá lze pochopit, a kdy se naplní. Jiná jsou
vázána na splnìní podmínek. Díky Jonáovì hrozbì Ninivským, její
splnìní se zdálo neodvratné, mìsto Ninive nebylo zboøeno.
Èti Joel 2,28-32. Nìkterá proroctví mají nìkolikeré naplnìní. Zaslíbení Ducha svatého se podle Petra splnilo o Letnicích. Ale Joelovo proroctví se má splnit jetì
jednou, a to pøed Jeíovým pøíchodem. Neudivuje nás proto, e se satan snaí
pøedstavit dnes svìtu vechna moná falená proroctví. I Jeí varoval, e pøed
jeho pøíchodem pøijdou falení proroci.
Proroctví jsme nedostali pro spekulaci, ale pro posílení víry.

K zamylení
K

Splní se vechna biblická proroctví?
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Pátek
1 Jan 4,1
Jakou odpovìdnost mají vìøící?

Podle jakých kritérií poznat proroka?
Èti 1 Kor 14,29-33. Znovu si klademe otázku, jak mùeme rozeznat
Boího proroka od faleného. Oba vykazují urèitou schopnost objasòovat tajemství. Pøedpovídají budoucnost a øíkají, e je inspiroval Bùh.
Bible uvádí urèitá kritéria, která nám umoní toto ovìøování. Kritérií mùeme uvést
pìt.
1. V souladu s Biblí (Iz 8,19.20). To, co prorok øíká nebo píe, musí být
v souladu s Písmem svatým. Pravý prorok nikdy neodporuje Boímu slovu.
2. Splnìní (Jer 28,9; 5 Moj 18,21.22). Pozor vak na podmínìná proroctví.
3. Viditelné ovoce (Mat 7,15-20). Proroka je mono poznat podle jeho ovoce, to
znamená podle zpùsobu ivota a výsledkù jeho práce pro Boha.
4. Kristus je støedem (1 Jan 4,1-3). U pravého proroka je støedem veho Kristus.
Prorok vìøí, e Bùh se stal èlovìkem v Kristu.
5. Respekt k Boím pøikázáním (Jan 14,15.21). Kdo mluví z Boího Ducha, respektuje Boí vùli, která je obsaena v pøikázáních.
Prorok musí splòovat vechna kritéria. Kdy jedno nebo dvì chybí, nejedná se
o pravého proroka.

K zamylení
K

Myslí, e nyní pozná pravého proroka?
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Uloit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boí prorok je skuteènì hoden dùvìry.
Vìtìní má mnoho forem.
Vìtìní odporuje Bibli.
Prorok mluví v Boím jménu a nemluví pouze o budoucnosti.
Proroctví mohou být podmínìná. Proroctví se mohou naplnit vícekrát.
Kadý prorok má být provìøen.

Otázky k diskuzi
1. Jak vysvìtlíte úspìné hádání z ruky?
2. Podle teologa Kocha je 95 % jasnovidectví pouhým podvodem. Máme
si tedy s tímto pøedmìtem vùbec dìlat starosti? Vysvìtlete svou odpovìï.
3. Souèasné okultní filmy a knihy jsou také záleitostí obchodu. Vynáí to
hodnì. V knize Skutkù èteme, e lidé spálili okultní knihy, kdy se obrátili. Co si myslíte o této reakci? Má èetba takových knih nebo sledování
takových filmù vliv na chování a proívání?
4. Jak se vyjadøovat o proroctvích, která se dosud nenaplnila? Jeí se
napøíklad dosud nevrátil? Co byste k tomu øekli?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Tu pøiel pokuitel... On vak odpovìdìl: Je psáno: ...
Mat 4,3.4.

ijeme na zemi, kde se dìlá mnoho zlých i kodlivých vìcí. Vládne zde
satan. Biblické znalosti nám umoni rozliovat mezi svìtem dobra
a svìtem zla. Jen Boí síla je schopna odolat moci satana, a se projevuje jakýmkoli zpùsobem. Jak jsme vidìli v minulých lekcích, formy
okultismu jsou rùzné a pronikají do vedního ivota.
Kdy byl Jeí po køtu pokouen ïáblem, demaskoval nepøítele. Jak
lze rozeznat podvod satana, který vtahuje tolik lidí do zmatku? Jedná
se vìtinou o lidi, kteøí se snaí o zlepení své finanèní situace, o bohatí
ivot.
Mají køesané tìmto lidem co nabídnout?
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Nedìle
Luk 10,27
Kde nael Jeí odpovìï na otázku zákoníka?

Komu svìøím své emoce, vùli a mylení?
Pán Bùh èeká, e jej budeme milovat z celého svého srdce, celou
schopností mylení, ze vech sil. Bùh nám nechává svobodnou volbu,
ale existuje také jiná síla, která nás chce pøitáhnout. Satan chce získat nai dùvìru. Pùsobí na nae city, vùli a rozum.
Èti 1 Moj 3,15. Je rozdíl mezi svìtem dobra a zla zøetelný? Nebo jsou zde velmi
jemné nuance? Ví vdy, v rukou koho se nachází?
Lidé se mohou mýlit, ale Boí slovo ne. Kdy bude brát Boí slovo vánì, najde ivot. Èti Pøísl 8,35; Mat 22,15.16.
Jeí sklízel nenávist, posmìch a nevdìènost za pomoc a lásku, kterou pøinesl
na zem. Moc satanova se projevuje nad lidmi i stvoøením. Èti Mat 8,28-34.
Satan se snaí pøevrátit Jeíùv plán záchrany a jeho pùsobení. Tento nepøítel má
vechny typické rysy podovodníka. Má sobecké cíle, není vak mono je provdy
utajit, jednoho dne budou zjeveny. Nyní se snaí pùsobit na nae emoce, vùli
a mylení. V podstatì jde o dùvìru. Èti Øím 8,38.39.

K zamylení
K

Podle èeho se rozhoduje, komu má dùvìøovat? Jak aplikuje svá
kritéria pøi volbì knih, které ète, filmù, na které se dívá aj.?
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Pondìlí
1 Sam 28,5-7
Proè pouil Saul tento postup?

Proè okultismus?

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Okultismus mùe lidi pøitahovat z více dùvodù. Mùe jít o emocionální
dùvody, o duchovní touhu nebo o intelektuální vyniknutí. Uveïme nìkteré motivy:
Reakce na souèasný racionalismus a materialismus, které ignorují ve, co se
nedá mìøit a váit.
Zklamání v køesanství. Církve neposkytují lidem uspokojující odpovìdi na ivotní otázky. Proto hledají lidé odpovìdi jinde: u vìtcù, spiritistù, dùvìøují mágii
a èekají uzdravení rùzných léèitelù.
Nechu k západní kultuøe nese s sebou hlubí zájem o orientální náboenské
praktiky.
Emocionální napìtí. Tváøí v tváø svìtové krizi ádají lidé nadpøirozené rady. Po
smrti blízkého èlovìka hledají kontakt prostøednictvím média.
Èlovìk je v podstatì náboenský. Kdy ztratí duchovní a morální hodnoty,
snaí se naplnit duchovní prázdnotu okultismem.
Propaganda. Kdy magnetizér nìkoho uzdraví, kdy horoskop správnì poradí,
kdy se splní pøedpovìï jasnovidce, vzbudí to dùvìru. Ten, komu bylo pomoeno, se neptá, zda je to dobøe nebo patnì, ale vichni o tom mluví a on to
chápe jako úspìch.

K zamylení
K

Co si myslí o uvedených dùvodech, pro které se lidé obracejí
k okultismu? Jsou to pøíèiny duchovní, rozumové nebo citové?
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Úterý
Jan 8,44
Pøed kterým satanovým rysem Kristus varuje?

Satan a jeho velké odhalení
Okultismus se pøedstavuje v mnoha formách. Uvádíme nìkolik z nich
(o nìkterých jsme ji mluvili podrobnì):
K
K
K
K
K
K
K
K
K

vìtìní, jasnovidectví,
kontakt s duchy zemøelých,
vysvìtlování èísel - numerologie,
auralogie,
paranormální uzdravování - vzhledem k minulým ivotùm,
kyvadlo ap.,
astrologie,
hypnóza - návrat do pøedchozích ivotù,
vidìní v prostoru a èase.

K zamylení
K

Mùe jasnì øíct, co nebiblického je na uvedených praktikách?
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Støeda
Zjev 16,13.14a
Jak popisuje Jan duchy, kteøí svádìjí lidstvo?

Spiritismus
Uvádíme zde program nizozemské spoleènosti harmonie duchù:
Nae pøesvìdèení o autenticitì spiritismu je zaloeno na faktech,
které se prezentují formou paranormálních jevù. Díky této zkuenosti
víme, e osobnost èlovìka po smrti ije a vìdomì se rozvíjí.
Zemøít na zemi znamená jít dál vzhùru. Prostøednictvím média mùeme získat
spojení s duchý zemøelých.
Ti, kteøí jsou v jiném svìtì, se snaí navázat kontakt a urèují, jak bude probíhat.
Proto sami duchy nevoláme. Kadá ivá osoba mùe získat pomoc z onoho
svìta.
Spiritismus nabízí plnou svobodu, co se týká náboenského pøesvìdèení.
Jak mùe vyvrátit tato tvrzení biblickými argumenty? Pøeèti si následující texty.
Také kapitolu o spiritismu v kniha Vítìzství lásky Boí.
1 Moj 2,17-19; 3,4; Kaz 9,5; alm 104,29; 1 Tes 4,16; 1 Kor 15,51-53; Jan 5,28.29.

K zamylení
K

Spiritismus jakoby odpovídá na otázky a problémy èlovìka. Co krásného
vidí na nabídce, kterou dává v Bibli Pán Bùh?
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Ètvrtek
Luk 10,19
Jakou zvlátní schopnost dal Jeí uèedníkùm?

V pasti
Lidé, kteøí hledají radu u jasnovidcù, si pøipravují problémy. Riskují, e
se dostanou do pasti.
Kdy se to stane, mùe takové osobì znovu pomoci jen dùvìra v Boha.
Dotyèný musí radikálnì pøetrhat vazby s okultismem a uznat, e tyto aktivity
jsou falené. Potøebuje modlitby a plnou dùvìru v Jeíovo jméno. A potom se
musí uèit zùstat u svého Osvoboditele.

K zamylení
K

Jsi v ivotì natolik blízko Pánu Jeíi, e ví, jak jeho nabídky, rady
a zaslíbení pokrývají potøeby èlovìka a ukazují cestu dál i v krizích?
Kdyby mìli i jiní tuto zkuenost, nehledali by zrádná øeení.

44

Pátek
Mat 4,4
Jakou moc vyuil Jeí, kdy musel èelit svodùm
nepøítele?

Jeíovo a nae jednání
Jeí musel èelit satanovým vlivùm. Na pouti, po køtu byl Spasitel
velmi zranitelný. Byl fyzicky zeslaben dlouhým pùstem. Nepøítel to
vyuil a øekl: Pokud jsi Boí Syn... Ale Jeí je jednoznaèný, Písmo
je jeho smìrnicí. Prokazuje tak, e ije s Bohem. Jene i satan cituje Písmo!
Pøesto se Jeí nechytá do pasti. Dobøe zná Boí vùli obsaenou v Písmu a ví, e
dùvìry èlovìka je hoden pouze Bùh a e jen on má právo na uctívání.
Jeí mohl obstát díky dùvìøe, poslunosti a lásce, které mìl vùèi Bohu. Pouíval
znalosti Boího slova jako úèinnou zbraò.
Závìr
Okultismus je jedním z projevù satanovy práce. Poznali jsme vak, e
K spojení s Bohem dává jistotu,
K poznání Boí vùle z Bible nám dá pokoj a schopnost jasnì se vyjádøit proti zlu,
K nemusíme pochybovat,
K nemáme vstupovat do diskuse s nepøítelem,
K nejdùleitìjí je mít Krista jako svùj vzor a jako Vítìze.

K zamylení
K

Proè je Pán Jeí tak rezolutní v postoji k satanu, kdy se setkává
s pohany a s lidmi, kteøí neijí dobøe? Luk 4,31-37
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Uloit
1. Na koho v ivotì spoléhá?
2. Existuje více dùvodù, které v dnení dobì umoòují rozvoj okultismu:
- dùraz na racionalismus,
- zklamání,
- vlivy východních náboenství,
- emocionální napìtí,
- duchovní a morální prázdnota.
3. Okultismus se projevuje více zpùsoby. Spiritismus je jednou z nejvýraznìjích
forem.
4. Okultismus je past.
5. Jeíova dùvìra k Otci a znalost jeho Slova jsou dobrým pøíkladem pro dnení
mladé lidi v jejich boji proti zlu.

Otázky k diskuzi
1. Jaký je rozdíl mezi psychiatrickým onemocnìním a okultním nebo démonským vlivem?
2. Satan pùsobí prostøednictvím lidí. Jak se k nim chovat, pokud by ses
s nimi setkal?
3. Poznamenej si otázky a mylenky, které tì napadly pøi studiu, abyste
o nich mohli mluvit v sobotu ve tøídì.
4. Proè jsou dnes lidé tak emocionálnì køehcí? Jak mùeme vést zdravý
duevní ivot?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Vìøit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si
jisti tím, co nevidíme. id 11,1

Dnes není mnoho lidí, které by zajímala víra. Slova církev a náboenství pro nì nemají ádný význam. O vìøících a jejich chápání hodnot se èasto mluví s nadhledem, nìkdy s ironií.
Pøesto zaèíná zvlátì mezi mladými lidmi rùst zájem o víru jako
o absolutní hodnotu, jako o základ duchovního ivota. Proto je dobré
se tìmito pojmy zabývat. Nejen kvùli sobì samému, ale také kvùli
druhým.
Polo v pøítím týdnu nìkomu otázku: Co je to podle tebe víra? Zeptej se nìkolika rùzných lidí a zapi si jejich odpovìdi.
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Nedìle
id 10,25
Proè chodí lidé do modlitebny, kostela, sboru?

Chodit do kostela
Znáte to od svých spoluákù nebo jste to tak sami chápali: mít víru to
znamená chodit do kostela. Kdy se vás nìkdo zeptá, jaký ste víry,
myslí tím, do jaké církve patøíte. A tak se mluví napøíklad o katolické,
evangelické aj. víøe.
Mnoho lidí vak do kostela, do modlitebny nechodí. Neznamená to vdycky, e
nejsou vìøící. Chápou to ale tak, e návtìva církevního spoleèenství není pro
duchovní ivot nutná. Nebo je neuspokojuje zpùsob bohoslueb. Øíkávají, e Pána
Boha najdou i jinde, nejen v kostele.
Jsou také lidé, kteøí se povaují za vìøící, ale o víøe se jim tìko mluví. Trochu se
stydí. Kdy s nimi chce nìkdo na toto téma mluvit, brání se èasto: To je moje
vìc. Do toho nikomu nic není. Jiní øíkají: O víøe se mluví v kostele.

K zamylení
K
K

Proè se mají vìøící úèastnit shromádìní? (Èti znovu id 10.25)
Èím je pro tebe víra? Má víra své místo i mimo církevní spoleèenství?
Vysvìtli to.
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Pondìlí
id 11,1
Jaký je vztah mezi vírou a nadìjí?

Spolehnout se na to, v co doufáme
Kdy se mluví o víøe v Bibli, nemyslí se tím typ køesanské církve,
církevního vyznání.
Pøeètìme si definici víry (id 11,1) v ekumenickém a v kralickém pøekladu:
Vìøit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co
nevidíme.
Víra pak jest nadìjných vìcí podstata a dùvod neviditelných.
Víra je vázána na nadìji, doufání. Nadìje umoòuje ít. Nadìje obrací tvou pozornost k budoucnosti, k dobrým událostem, které mají nastat. Nadìje tì drí a dává
ti sílu pokraèovat. Nadìje je otevøená budoucnost.
Nemluvíme tady o nadìji, ale pøedevím o víøe. Víra je jistota toho, v co doufáme;
vírou se upínáme k nadìjným vìcem a nadìje nás nese. To zaila øada lidí.
O nìkterých z nich se píe v Bibli.

K zamylení
K

Mùe uvést pøíklad èlovìka, kterého drela nadìje?

K

Potøebujeme my a lidé kolem nás nadìji? Rozveï svou odpovìï.
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Úterý
Kol 1,5
Je køesanova nadìje køehká nebo má solidní základ?
Proè?

Mám nadìji, e...
Dnení ver je tøeba si pøeèíst v souvislostech. Pochopí, e Pavel je
opravdu vdìèný za jistotu, kterou dává víra. Mluví o nadìji, kterou mohou
mít lidé, co se týká pøíchodu Boího království. Jako v epitole idùm
autor zde spojuje víru s nadìjí. Øíká vlastnì, e nadìje, to, v co doufáme (øekne:
nic jistého), se ve víøe stává jistotou.
Bìnì øíkáme:
Myslí, e udìlá tu zkouku? - Doufám, e jo!
Pojede letos na prázdniny? - Doufám, e ano!
Myslí, e tì tam vemou? - Doufám, e jo!
Co o tom ví? Nic moc. Ale úplnì jiné to je, kdy je tvá nadìje zaloená na víøe.
Nadìje v Bibli není vágní a nejistá, ale má dùvod, na kterém je mono stavìt.

K zamylení
K

Uveï nìkolik vìcí, jimi si èlovìk vùbec nemùe být jist.

K

Kdy nemùe dokázat Boí existenci, jak s ní mùe poèítat?
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Støeda
id 11,1
Jaký je vztah mezi tím, co vidíme, a tím, v co vìøíme?

Solidní základ
Je to tak dùleitý text, e ho chceme studovat jetì jednou.
V uzavøených a oputìných dolech se pomalu sesouvají toly. Výsledkem je, e základy domù a budov v okolí se mírnì posouvají, zdi
a stropy praskají. Je to jasnìjí ne den: kdy není jistý základ, je lépe zbourat
budovu, pokud se u nesesula sama.
Podobné je to s nadìjí, kdy se ztratí její základ víry. Nemùeme mluvit o nadìji
na druhý Kristùv pøíchod, kdy mu nevìøíme. Naopak víra dìlá z nadìje skuteènost a nadìje zase dává smysl víøe.
Ale tím nae definice nekonèí. Víra je vlastnì dùkazem vìcí, které nemùeme
vidìt. Moná øekne: U o tom nechci slyet! Jak mùe dokázat to, co nevidí? Odpovídám: Proè by to s Pánem Bohem nemohlo být jako s pùsobením
vìtru? Autor dopisu idùm øíká, e vírou mùe potvrdit, e Bùh existuje.

K zamylení
Co bys odpovìdìl na námitku, e Boí království je jen symbol? Uveï
nìjakou událost ze svého ivota, kdy tvoje víra oila.

K
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Ètvrtek
1 Petr 1,21
Co nám umoòuje vìøit v Boha?

Co dokazuje zkuenost
Tedy jetì jednou: víra a nadìje spoleènì utvrzují jistotu, e Bùh je.
Jde jen o to, e toto je osobní, subjektivní dùkaz. Tìko ho mùe
pøedat nìkomu jinému. Ovìøení víry spoèívá v lidské zkuenosti. Jsmeli èestní, musíme uznat, e se nám pøihodily neobvyklé vìci. Øekli jsme si: To
není náhoda! Potom vìtinou lidé docházejí k závìru, e události jsou propojeny
spoleènou linií.
Èti Mat 27,54.
Øímtí vojáci u paty køíe museli uznat: On byl opravdu Boí Syn! Proili zkuenost a díky ní vìøili. Nerozumìli celé pravdì o Mesiái, ale... uvìøili. Jak? V události Golgaty vidìli Boí ruku. Rozumíte, co chci øíct?
Kdy dáváme pozor, jak se odvíjí ná ivot (a to je dùleitá podmínka), zaèneme
vnímat Boí pøítomnost v naem ivotì. To je víra. Vechno se ti nepodaøí vysvìtlit
a zdùvodnit, je to subjektivní, osobní, ale pøesto je to jisté.
Vìøí ve sboru, v církvi, kde se o Bohu mluví. Ale kdybys vìøil jen tam, byl by to
chudý ivot. Vìøit nebo mít víru - to se prostì provìøuje v ivotì.

K zamylení
K
K

Jaký je vztah mezi vírou a zkueností èlovìka?
Jak bys vysvìtlil skuteènost, e mnoho Jeíových souèasníkù ho vidìlo,
ale neuvìøili?
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Pátek
Øím 4,18
Proè je Abraham pøedstaven jako vzor víry?

Nemoné se stává moným
Abraham byl právem nazván otcem vìøících. Byl vyzván k nìèemu, co
bylo vlastnì nemoné. Ale nemoné se stává moným právì pro toho
- kdo má víru.
Nejdøíve Bùh Abrahamovi slíbil, e bude praotcem velkého národa. Ví, kolik mìl
Abraham dìtí, kdy umíral? Dvì: Izáka a Izmaele. Ale zaslíbení se vztahovalo jen
na Izáka. - Na to, e mìl být Abraham otcem velkého národa, nebyl jeden syn nic
moc. To je dùvod k pochybám. Ale Abraham nepochybuje. Vìøí Bohu a jeho
slibùm.
Potom mu Bùh slibuje, e jeho potomci budou vlastnit celou kenaánskou zemi.
Dovede si pøedstavit, jak rozsáhlé pozemky vlastnil Abraham v Kenaánu, kdy
umíral? Jen hrob, kde byl pohøben vedle své eny Sáraj.
Dostal jetì jiný slib od Boha: v nìm budou poehnány vechny národy zemì.
Ani naplnìní tohoto zaslíbení Abraham bìhem svého ivota nevidìl. Ale uvìøil
Bohu.
Èti 1 Moj 15,6.
Víra má nedozírné dùsledky. Kdy nìkdo vìøí (a ta víra ho vede a na hranici
moného), Bùh ho prohlásí za spravedlivého. My nejsme spravedliví, ale kdy
ijeme ve víøe, Bùh nám tu víru poèítá za spravedlost.
Víra je mnohem víc ne úèast na bohoslubì. Je to jistota budoucího ivota
u Jeíe. Víra znamená ít s tímto Jeíem u dnes. A zopakujme si jetì jednou: vìøit, mít víru - to se ovìøuje v ivotì.

K zamylení
K

K

Mùe uvést nìjakou událost z Abrahamova ivota, která ukazuje jeho
víru?
Jak mohou bohosluby posílit tvou osobní víru?
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Uloit
1. Svou víru musíme ivit. Proto je potøebné chodit do shromádìní. Ale víra je
mnohem více ne chození do sboru.
2. Kdy máme víru, projeví se to pøísluností k církvi a aktivní úèastí na jejím
ivotì. Ale víra je mnohem víc ne to.
3. Víra je hluboce propojena s nadìjí. Víra dává jistotu nadìji, která by bez víry
zùstala vágní a nejistá.
4. Víra je základem nadìje. Je také projevem toho, co není vidìt.
5. ivotní zkuenost nám umoní získat místo nejasné víru ivou jistotu.
6. Víra nám umoní vìøit tomu, co se zdá nemoné; zvlátì tomu, e Bùh nás
vidí jako spravedlivé, i kdy sami spravedliví nejsme.

Otázky k diskuzi
1. Jaké jsou vztahy mezi vírou a církevním shromádìními?
2. Jaké jsou vztahy mezi vírou a pøísluností k církvi?
3. Na èem jsou zaloeny tvoje nadìje? A tvé jistoty? Dokazují nìco zázraky?
4. Apotol Tomá nechtìl uvìøit, dokud neuvidìl. Co si myslí o tomto
postoji? Co o tom øekl Jeí? Jan 20,24-29
5. Proil jsi události, zkuenosti, které stimulovaly tvou víru? Pøiprav se,
aby ses mohl o nì s nìkým podìlit (co tøeba ve tøídì sobotní koly?).
6. Jak pomoci víøe, aby rostla? Mohou k tomu pøispìt bohosluby? Jak?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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A tak zùstává víra, nadìje, láska - ale nejvìtí z té trojice
je láska. 1 Kor 13,13

Láska? Tìí se na ni? Nebo jsi ji u potkal? Vrátí se? Máme ji jen na
pøídìl?
Bùh se nám snaí sdìlit, e existuje láska, která je pramenem vech
naich nejlepích citù, vztahù, zásad a postojù  i naí lidské lásky.
Spíe jen tuíme její hloubku a rozsah. A pøesto se nám prostì a bez
podmínek nabízí. Je tvoøivá, myslící, zodpovìdná, odváná, obìtavá.
Láska Boí.
Vstoupila u do tvého ivota?
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Nedìle
Øím 13,10
Jaký je vztah mezi zákonem a láskou?

Duchovní zákonitosti
Zdá se nám nepochopitelné, jak se mùe øíct, e láska a zákon spolu
souvisí. Copak lze lásku pøikázat? Nebo zakázat? Pokusme se tomu
trochu rozumìt.
Bible nám vysvìtluje, e jiné bytosti ve vesmíru se pohybují v prostøedí lásky.
Respekt, úcta, láska a solidarita mezi nimi a láska Boí k nim i jejich láska
k Bohu umoòuje jejich existenci.
Jde o vesmírnou zákonitost, o které mnoho nenadiskutujeme. Podobnì jako neoddiskutujeme, e na vodì se udríme, jen kdy umíme plavat nebo nás nese
nadlehèující pøedmìt. To je zákonitost, které se máme poddat. Jinak to prostì
nelze.
Èti k tomuto tématu známý rozhovor Jeíe Krista s muem, který dobøe znal
Písmo: Mat 22,36-40.

K zamylení
K

K

Touíme my lidé po tom, aby na zemi platily jen zákonitosti lásky?
Proè ano, proè ne?
Touím po tom já? Jsem schopen zapojit se do vesmírných zákonitostí
lásky?
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Pondìlí
1 Jan 4,18
Z èeho má èlovìk strach?

O potøebì lásky a o tom, jak se nedaøí ji pokrýt
Od malièka po celý ivot potøebujeme lásku pøijímat. Jinak nesmírnì
strádáme.
Máme také potøebu lásku dávat. Ale i tahle potøeba je velijak pokøivena. Èím? Sobectvím. A hlavnì strachem o sebe. Bojíme se, e nebudeme pøijati
takoví, jací jsme, uzavíráme se, neumíme milovat a zase proto strádáme.
Jindy jsme agresivní a za své velijak nejisté city si chceme vynutit lásku jiných.
A tak strádají oni i my.
Na naí zemi nejsme schopni dostát zákonitostem lásky. A lásky stále ubývá.
Pøeèti si o tom z Mat 24,12. Je to jev, který prorokoval Jeí Kristus.

K zamylení
K

Kteøí tvoji kamarádi postrádají lásku? Postrádá ji také?

K

Jaká láska by toto strádání mohla vyøeit?
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Úterý
Jer 8,22
Èemu se prorok diví? (Èti i kontext: vere 19-21)

Copak není øeení?
Kdy prorok Jeremjá naøíká, jaké rány má dcera jeho lidu, diví se,
proè nikdo nezajde pro lék, proè se nezajde pro lékaøe. To je toti
horí ne rány, které dcera má. Nepøijímat nabízené øeení.
Je pravda, e dokud budeme na zemi, zákon lásky bude stále atakován zákonitostmi zla. Pøesto mùeme nìkam chodit èerpat. Nìkde je zdroj. Podle Jeremjáe: V Gileádu je balzám i lékaø. Rána mùe být zahojena. Nejsme na to sami.
I Jeíùv milý Jan napsal, e na to nejsme sami. My nezaèínáme milovat. Nìkdo
miloval u pøed námi a my se do té lásky rodíme. On miloval první. My milujeme
jej, protoe Bùh napøed miloval nás. (1 Jan 4,19) Láska je z Boha: (1 Jan 4,7)
Bùh nám posílá lidi, ve kterých nás miluje. Vìtinou nae rodièe a pak urèitì
jetì nìkoho. Jen abychom si vùbec vimli, e tu nìkdo je! Nìkdo je moná je
ochoten za nás dýchat, ale my to nevnímáme. Vzpomeòte si na starou Noemi,
jak naøíkala nad vím, co ji postihlo. Pøitom neøekla: Ale mám tady tu Rút, která
la se mnou a pomáhá mi. (Moná, e Rút kvùli tomu nìkde tie plakala.) Neopakujme chybu Noemi, vnímejme lásku lidí. Vame si lásky, je vzácná. A byla
zde u pøed námi.

K zamylení
K

Jaké jsou podle tebe nejvìtí rány, které mùe èlovìk utrit?

K

Které rány léèí láska èlovìka? Které rány léèí Boí láska?
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Støeda
1 Kor 13,1-4
Setkal ses s takovou láskou?

Jak vypadá láska?
Je trpìlivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýlivá... A se dìje cokoliv, láska vydrí, láska vìøí, láska má nadìji, láska vytrvá. Je to reálné? U jste vidìli takovou lásku?
Kdy listujeme Biblí, uvìdomujeme si, e taková láska má tváø. Tváø, kterou jsme
nevidìli ve skuteènosti, ale vystupuje pøed námi právì na stránkách Boího slova:
K Nalomenou tøtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se... (Iz 42,3)
K Miloval jsem tì odvìkou láskou... (Jer 31,3)
K V tom se ukázala Boí láska k nám, e Bùh poslal na svìt svého jediného
Syna, abychom skrze nìho mìli ivot. (1 Jan 4,9)
K Ani já tì neodsuzuji. Jdi a u nehøe. (Jan 8,11)
K Miloval své, kteøí jsou ve svìtì, a prokázal svou lásku k nim a do konce.
(Jan 13,1)
K Otèe, odpus jim, nebo nevìdí, co èiní... (Luk 23,34)

K zamylení
K

Co jsi vidìl v Jeíovì tváøi?
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Ètvrtek
Pís 8,6.7
Milostná láska je výjimeèný projev lásky. Existuje riziko,
e ji zamìníme s krátkodobým pocitem?

Pocity, nebo zásada?
Kdy se cítíme dobøe, kdy jsme v pohodì, jsme schopni udìlat
rùzné správné vìci, nìkdy dokonce mimoøádné. To dokáeme být pøíjemní, pomáhat lidem, dávat jim pøednost.
Kdy se necítíme dobøe, kdy nás nìkdo rozladil, kdy je vechno jinak, ne má
být, jednáme vìtinou jinak.
Co vlastnì platí, které z naeho jednání je to pravé - nae? Jací vlastnì jsme?
Podívejme se do Kristova ivota. Byl tichý a pokorného srdce (Mat 11,29). A pøesto
smìnárníkùm v chrámì rozházel mince, stoly zpøevracel a prodavaèùm holubù
poruèil: Pryè s tím odtud!... Jeho uèedníci si vzpomnìli, e je psáno: Horlivost
pro tvùj dùm mne stráví.
Jeíova tichost nebyla slabost. Jeíùv hnìv nebyla samolibost ani zloba. Zásadou, principem jeho tichosti byla láska k èlovìku. A k rozhnìvání v chrámu jej
vedla láska k Bohu a jeho domu.
Ani my nemusíme být obìtí své mírnosti, protoe ji vymezuje zásada lásky, respektu, vùle udìlat pro bliního dobré. Nemusíme být aní obìtí svého hnìvu, kdy
ho vymezíme zásadou úcty ke svatým vìcem.
City a pocity mají v lidském ivotì významnou hodnotu. Ale skuteènou náplò jim
dávají urèité zásady, principy. Jinak bychom byli otroky svých pocitù.

K zamylení
K

Chybí ti spíe hluboký cit, nebo nìkolik pevných zásad?
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Pátek
id 13,1; 10.24.25
Mùe se èlovìk ve spoleèenství lidí cítit sám?

Ten èlovìk u cesty
Zná ho z podobenství. Leí u cesty a nemùe se hnout, asi u ani
nevolá o pomoc. Je mono se mu vyhnout, je mono se na nìho ani
nepodívat. Taky je ale mono vzít to, co má (nic víc dát nemùe),
a být tu chvíli pro toho bezmocného. Teï ho nese tvùj osel, tvùj olej je v jeho
ranách, svými penìzi jsi zaplatil za nìj. To je dobøe, protoe ten ranìný - to byl
Jeí. Co jste uèinili jednomu z tìchto mých nepatrných bratøí, mnì jste uèinili,
øekne Jeí, a se vrátí.
Snad sis v tu chvíli vùbec nevzpomnìl na slovo láska. To je jedno. Hlavnì, e jsi
tu byl pro nìho.
Nemùeme dìlat velké vìci, mùeme dìlat jen malé vìci s velkou láskou. (Matka Tereza) Je ale tøeba, abychom udìlali nìco konkrétního pro konkrétního èlovìka. Láska není vágní pocit, ale alespoò malý èin, malé povzbuzení, malá, ale
dotaená pomoc k ivotu.
Ve sborovém spoleèenství máme milovat jedni druhé. To znamená konkrétního
èlovìka. Tam se to mùeme dobøe uèit. Nevzdávejme se ivota sboru, církve.
Kristus miluje svou církev, protoe církev pracuje pro svìt, pro lidi, kteøí Kristovu
lásku jetì nepoznali.

K zamylení
K

Není to dost smutné, kdy projevujeme lásku jen v tìkých situacích?
Jak ji lze projevovat, kdy se nic nedìje?
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Uloit
1. Láska je vesmírná zákonitost, která je na naí zemi naruována. Potøebujeme
se k ní vracet.
2. Èlovek ije z lásky druhých a z lásky Boí. Naplno mùe ít, kdy sám také
lásku projevuje.
3. Víme, e sami milovat neumíme. Ale je øeení. Nìkdo miloval u pøed námi.
Z tohoto zdroje smíme èerpat.
4. V údivu hledíme do Kristovy tváøe, který pøiel projevit, jak nás miluje Otec.
Tuto tváø poznáváme v Boím slovì.
5. ivot je èasem, v kterém máme vnímat lásku Boí i lásku lidí. Nebuïme
k tìmto láskám slepí.
6. Lásku jako hlubokou, trvalou zásadu nesmíme zamìnit za povrchní krátkodobé pocity.
7. Lásky na svìtì ubývá, protoe se èlovìk oddìlil od jejího zdroje. Pøesto se
Král bude pøi svém návratu ptát, jak jsme jej milovali v jeho nejmeních bratøích.

Otázky k diskuzi
1. Kdybys psal 13. kap. 1 Kor, jak bys popsal lásku?
2. Mìli jste monost poznat prostøednictvím vìøících Boí lásku?
3. Jaké rány lidé mají? Mohou se zahojit? Pomohou si lidé sami?
Rozveïte své odpovìdi.
4. Jak vnímají lidé kolem vás milujícího Spasitele?
Povauj to za závané?
5. Co èeká od sboru, od církve? Co èeká od bratrù a sester? Co jim
chce pøinést ty?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Jeí odpovìdìl: Ty sám øíká, e jsem král. Já jsem se
proto narodil a proto jsem pøiel na svìt, abych vydal
svìdectví pravdì. Kadý, kdo je z pravdy, slyí mùj hlas.
Pilát mu øekl: Co je pravda? Jan 18,37.38

Pontský Pilát, místodritel, poloil v soudním pøelíèení Kristu tuto otázku: Co je pravda? Není tìké vytuit v ní Pilátovu skepsi. Pilát byl
skuteènì skeptik. Patøil mezi ty, kteøí sdílejí názor, e lidský rozum
nemùe s jistotou pøijmout to, èeho se dotýká víra.
Dovolí otázku, co ty? Dotkla se tì nìkdy skepse? Je tolik náboenských smìrù, tolik církví, které øíkají, e mají pravdu, e by se ani nebylo mono tvé skepsi divit. Cesty mnoha lidí konèí v úplném zmatku
a nebezpeèí je vìtí, ne se zdá. Co je tedy pravda? Existuje vùbec?
A pokud ano, kde je mono ji najít?
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Nedìle
Jan 4,23.24
Proè je dùleité poznat pravdu?

Co je pravda?
Není jednoduché podat definici pravdy. Natìstí nám Bible úasnì
pomáhá. Definuje pravdu.
Pravda je, co vychází od Boha a svìdèí o Bohu:
K jeho slovo
K jeho pøíkazy
K jeho cesty
K Slovo plné milosti a pravdy, jeho Syn, který sám je pravda.
Pravdu poznáváme podle toho, jak jsme blízko Jeíi Kristu. Nepotøebujeme
mnoství teologických knih, podstatné je svìdectví o Kristu, které podává Bible.
Souèasný èeský teolog napsal o pojetí pravdy u Mistra Jana Husa: Pravda, které
Hus slouí, je se ví jednoznaèností pravdou Boí, konkrétnìji: pravdou biblického Boího slova, jetì konkrétnìji: pravdou Kristovou... Jádro Písma - a tedy
jádro suverénní pravdy - je Kristus sám. (Jan Milíè Lochman: K chápání pravdy
u Husa)

K zamylení
K

Najdi s pomocí konkordance biblické texty o tom, e
 Boí slovo,
 Boí pøíkazy a cesty a
 jeho Syn
vycházejí od Boha, svìdèí o Bohu a jsou pravda.
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Pondìlí
Jan 14,6
Jak mùe být bytost ztìlesnìním pravdy?

Pravda pro mì?
Poznání pravdy je podmínìno tím, zda se chceme vzdát høíchu - sobectví a pøijmout to, co nám Bùh nabízí: své slovo, své rady, pøíkazy
i samotného svého Syna.
To vechno se dìje velice osobnì: osobním hledáním, osobní modlitbou, osobním spolehnutím na Boí sliby, osobní vírou v Pána Jeíe. Biblické zprávy o Boích
cestách, o Boím zákonu i o Boím Synu jsou spolehlivé a pravdivé, ale teprve a
s nimi osobnì zaèneme v ivotì poèítat a spoléhat na nì, má to pro nás smysl.
Pak teprve mùe o nás platit charakteristika vìøících lidí: Zj 14,12.
Kdybychom nespoléhali osobní virou na Krista, kdybychom s ním a pod vlivem
jeho slova neøeili svùj ivot, pravda by nás míjela.

K zamylení
K

Jaké prostøedky nám Bùh dal k poznání pravdy?
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Úterý
Jan 5,39
Máme konkrétní monost seznámit se s dùkazy o Jeíi?

Dùkazy
Kdy spoléhá jen na vìdecké dùkazy, èasto se octne na nejisté
pùdì, protoe nové objevy obèas pøekrývají nebo popírají ty stávající.
Doporuèuji ti dret se Jeíovy ruky. Jak? Poznávej ho v evangelijních
záznamech. Dùvìøuj tomu, co slibuje, respektuj, co pøikazuje, mìj odvánou víru
spoléhat na nìho.
Je velmi dùleité studovat Bibli. Dovol Jeíi, aby s tebou mluvil. On sám øekl, e
Písmo o nìm svìdèí. Svìdectví má v justici rozhodující význam.
Zvlátì v mládí pøipomínáme lidi, kteøí chodí po trhu a vybírají, co nejlepího koupit. Nabízí se ledacos, èasto jde o nekvalitní zboí, kterému se jen dìlá reklama.
A doma nebo po delím pouívání zjistíme, e nás podvedli.
Na trhu nabízí i jeden, který si zaslouí nai dùvìru. Nakupme u nìho. Pojïte,
kupujte a jezte, pojïte a kupujte bez penìz a bez placení víno a mléko! Proè
utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svùj výdìlek za to, co nenasytí? Poslechnìte
mì a jezte, co je dobré... slyte a budete ivi! (Iz 55,1-3)

K zamylení
K

K

Seznamuje se osobnì s tím, jak Jeí il a proè tak il? Jak zemøel
a proè tak zemøel? Jak uèil a proè tak uèil?
Èti znovu Jan 5,39.40. Doceòujeme vùbec, e máme písemné svìdectví
o Kristu?
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Støeda
Jan 8,31.32.
Jaké jsou etapy cesty ke svobodì?

Pravda osvobozuje
Svoboda je jedním z nejvìtích jmìní. Otroctví je strané okletìní
ivota. Nejhorím otroctvím je ale otroctví ducha. Svoboda ducha pøichází z pøijetí pravdy.
Èti Jan 8,31-47. Duchovní otroci jsou otroky otce li. Jeí nás uschopòuje vidìt
rozdíl mezi pravdou a bludem. Právì blud, zcestné teorie a koncepce jsou nejvìtím otroctvím, které nás mùe zajmout. Právì odmítání nebo zanedbávání Jeíovy pravdy pùsobí nenávist a násilí mezi lidmi.
Èti Jan 4,1-42. Je to pøíklad, jak Jeíova pravda osvobodila zotroèeného èlovìka.
U teï mùeme mít radost ze svobody, kdy dovolíme Pánu Jeíi øíkat nám
pravdu o nás i o nìm samém. Brzy ale budeme provdy osvobozeni od vech
dùsledkù zla.

K zamylení
K

K

Porovnej, v èem a jak byli zotroèeni idé (Jan 8,31-47) a jak Samaøanka
(Jan 4,1-42). Porovnej jejich reakce na Kristovo slovo.
Díval ses nìkdy pozpátku, jak jsi reagoval, kdy tì Kristus oslovil?
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Ètvrtek
Kol 1,5.6
Jak nazývá apotol slovo pravdy?

Nejlepí zpráva
Evangelium je dobrá zpráva o záchranì. Evangelium je o Kristovì ivotì a smrti. Evangelium, slovo pravdy nejsou jakékoli informace, je
to zvìst o záchranì, která musí být celá a úplná. Nesmí se k ní pøidávat, ani ubírat. Kristùv ivot a Kristova smrt jsou úplné a dostaèující. Nesmí se
k nim pøidávat, ani z nich ubírat.
Apotolùm vdy záleelo na tom, aby ti, kdo pøijali slovo pravdy, evangelium, je
vìrnì uchovávali celé a nedeformované.
Otec li útoèí na evangelium a do konce dìjin je bude pøekrucovat, umenovat,
znevaovat nebo mu dodávat fanatický ráz.

K zamylení
K
K

Je v silách èlovìka ubránit se útokùm otce li?
Jak mùeme uchovat slovo pravdy nedeformované - pro sebe i pro
jiné?
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Pátek
1 Jan 2,4
Kdy není v nás pravda, znamená to, e máme patné
informace?

Informace nebo motivace?
Kdo nepøijímá Boí zákon jako kritérium svého jednání, klame sám
sebe, le, není v nìm pravda. Pravda zahrnuje sice pravdivou informaci, ale tím jetì není naplnìna.
Pøijatá pravda se projevuje. Èlovìk, který pravdu ije, se nebojí svìtla, odhalení.
Pravda je v nìm, nebojí se odhalení pravdy zvnìjku.
Nejde jen o to pravdu hledat a najít. Potom je tøeba ji ít.

K zamylení
K

Vìrný køesane, hledej pravdy, sly pravdu, uè se pravdì, miluj pravdu,
mluv pravdu, braò pravdu a do smrti; neb pravda tì vysvobodí od
høíchu, od ïábla, od smrti due, a koneènì od smrti vìèné. Stùjte
v poznané pravdì, která nade vím vítìzí a mocná jest na vìky. Pravda
Boí na vìky pøemáhá, aè na èas poraena bývá. Lépe jest pro pravdu
smrti trpìti ne pro pochlebování èasnou výhodu vzíti. Zloøeèený ten,
kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Mistr Jan Hus
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Uloit
1. Pravda pochází z Boha: jeho slovo, jeho pøíkazy, jeho cesty a jeho vrcholné
zjevení - Syn, Slovo milosti a pravdy.
2. Písmo vydává svìdectví o Kristu, Kristus pøiel, aby vydal svìdectví pravdì.
3. Pravda vputìná do èlovìka ho osvobodí, mìní, uvolòuje ruce k jinému jednání a èinìní.

Otázky k diskuzi
1. U jste slyeli øíct adventistu: Kdy jsem poznal pravdu... Co tím chtìl
øíct?
2. Kdy Jeí prohlauje, e je pravda, øíká také, e je cestou a ivotem.
Mohou nám tato dvì slova pomoct chápat Krista jako pravdu?
3. Mùete uvést jednoduché pøíklady vztahu mezi pravdou a svobodou?
Je rozpor mezi posluností pravdy a svobodou?
4. Existuje vztah mezi politickou svobodou a svobodou duchovní?
5. Mùete urèit, kolikrát se v 1 Jan vyskytuje slovo pravda a kolikrát slovo
le?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Setkají se milosrdenství a vìrnost, spravedlnost
s pokojem si dají políbení. alm 85,11

Troku zastaralé slovo, e? Nezdá se ti ale, e tì to slovo høeje
u srdce, ani ví pøesnì proè?
Existuje to jetì vùbec - milosrdenství, dobrota? O hezkém vztahu
mluví snad vechny populární písnièky.
Ale biblické milosrdenství je mimoøádný projev lásky. Budeme se
snait o tom dovìdìt víc.
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Nedìle
1 Král 8,23
Která významná Boí vlastnost je zde uvedena?

Povauj se za astného, e jsi tak milován
Milosrdenství nebo dobrota jsou záleitostí vztahu. Ve vztahu lidé spolu
mluví, doprovázejí se, chodí spolu, poznávají se, vezmou se... V Bibli
se mluví o smlouvì. Smlouvu spolu uzavøeli napøíklad David a Jónatan.
Èti 1 Sam 18,3 a 20,8.
Co pøedpokládá smlouva? Vìrnost a èestnost. Tento vztah je tak mimoøádný, e
se v hebrejtinì vyjadøuje zvlátním slovem: hesed, které se mùe pøeloit jako
dobrota nebo lépe: láska smlouvy.
Je to láska, která se rozhodla a vybrala si. Tento výbìr je nevysvìtlitelný, ale
opravdový. Tìko bychom vysvìtlovatli, proè jsme nìkomu dali pøednost. Jak
mohl Bùh vysvìtlit, e vyvolil Izrael? Èti 5 Moj 7,7.8 a 4,37.
Povauj se za astného, kdy je ti projevena taková láska.

K zamylení
K

Je láska slepá?
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Pondìlí
alm 119,163
Jak je mono milovat Boí zákon?

Uzavøít smlouvu
Smlouvu mohou uzavøít napøíklad dva pøedstavitelé státù a jejich národy. Tak Bùh uzavøel smlouvu s Noemem, Abrahamam a Davidem
a jejich prostøednictvím i s celým národem. Bìnì mìl tento akt stejné schéma. Biblická smlouva mìla následující formu:
Jméno a pùvod
Já jsem Hospodin, tvùj Bùh; já jsem tì vyvedl z egyptské zemì, z domu otroctví.
2 Moj 20,1.2
Základní prohláení
Deset pøikázání. 2 Moj 20.2-17
Aplikace
To, co je uvedeno dále o bohoslubì, otrocích, chudých atd.
2 Moj 22,21-27; 23.1-12
Dùsledky
Prohlásili: Poslunì budeme dìlat vechno, o èem Hospodin mluvil. 2 Moj 24,7
Svìdci
Dovolávám se dnes proti vám svìdectví nebes i zemì: Pøedloil jsem ti ivot
i smrt, poehnání i zloøeèení; vyvol si tedy ivot, aby byl iv ty i tvé potomstvo. 5
Moj 30,19
Pøedmìtem smlouvy je ivot. Obsah smlouvy je vyjádøen slovem hesed: láska
smlouvy, vìrnost. Deset pøikázání popisuje vìrnost, která se projevuje ve vztahu
lásky.

K zamylení
K

S kým chce Bùh uzavøít smlouvu? Je tøeba splnit nìjaké podmínky,
kdy má mít èlovìk prospìch z takové smlouvy?
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Úterý
alm 8,7.9
V èem spoèívá vláda èlovìka nad pøírodou?

Smluvní partneøi
Smlouvu uzavírají dva nebo více partnerù. Bùh chce rozíøit svou lásku
na vechny.
Èti alm 36,8-10 a 8,5-9.
Co je støedem tohoto textu? V 8. almu je to èlovìk. Popisuje se jeho nepatrnost
i jeho vzneenost. Proè je èlovìk støedem? Pro dobro pøírody. Èlovìk má být
Boím obrazem, laskavý vùèi pøírodì. Bùh zahrnuje do smlouvy celou pøírodu (1
Moj 9,8-11).
To bylo typické pro Izrael ve vztahu k jiným národùm. V jiných národech se uctívala pøíroda. Vude klekali pøed bohy a bohynìmi pøírody.
Dnes dìlá èlovìk z pøírody spíe otroka. Pokud se èlovìk povauje za nepøimìøenì malého, stává se pøíroda pro nìho bostvem. Kdy je èlovìk pøíli povýen,
stává se pøíroda otrokem. Ale alm umísuje èlovìka do pøírody, pøíroda je k nìmu
vstøícná. Jsou partnery ve smluvním vztahu.

K zamylení
K

Jak rozumí smluvnímu vztahu mezi èlovìkem, pøírodou a Bohem?
Jak se zde mùe uplatnit láska smlouvy?
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Støeda
Mich 6,8
Jak se projevuje milosrdenství ve vztazích mezi lidmi?

Právo a spravedlnost
Milosrdenství, dobrota vyjadøují ideální vztah. Vztah, který zahrnuje
také právo a spravedlnost. Právo je dùsledkem ideálu. Kdy nìkoho
podporuje, kdy ho chrání, kdy mu pomáhá k ideálu - dìlá pro
nìj èin milosrdenství, dobroty.
Èti znovu Mich 6,8. Mùe zneuít právo bliního, upøít mu dovolání spravedlnosti. V tom pøípadì se mùe snait napravit vztah uznáním viny, odkodnìním,
nápravou, zmìnou. Obìti, které to vyjadøovaly, se obìtovaly jen za chyby, které
nebyly pøedem promyleny. Kdy ale poruíme Boí zákon jako smlouvu, nelze
to napravit. Co tedy udìlat?
Èti alm 51,1-6
David dùvìøuje Boímu milosrdenství a dobrotì. Bùh chce obnovit smlouvu s èlovìkem a pokraèovat v pùvodním vztahu. David se opírá jedinì o Boí charakter
milosrdenství a prosí o milost. Boí milost intervenuje v ná prospìch více ne
jeho spravedlnost.
Èti alm 72,1-4.12.14
Bùh se ztotoòuje se spravedlností a s ideálem. Právì tak se ale ztotoòuje
s tím, na kom se páchá bezpraví. Co o tom øíká alomoun ve své modlitbì?

K zamylení
K

Jak se mùe svatý, dokonalý Bùh ztotonit s námi lidmi? Kdy a kde to
udìlal?
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Ètvrtek
alm 82,3
K èemu má slouit moc èlovìka?

Milost kontra právo
Bùh zjednává právo poníeným, ale... zdeptá utlaèovatele. (alm 72,4)
V tomto almu se dále (v. 8-10) mluví o Boí moci. To znamená, e
Boí moc je tøeba chápat jako spravedlnost v akci.
Boí moc nemá nic spoleèného s despotismem, libovùlí ani utlaèováním. Svrchovaná Boí moc není bezzákonnost, jak to bývá u lidí.
Svrchovanou Boí moc pøedstavuje v almech ideální král (David, alomoun, Syn
Davidùv - Mesiá). Jeho vítìzství nad pohany je výsledkem milosrdenství a dobroty, ne despotismu.
alm 71,1.2
Øíká se: být milosrdný. U Pána Boha jsou spravedlnost a odputìní spojeny.
Kdy Bùh prokazuje milosrdenství, je zároveò také spravedlivý, protoe sám zaplatil výkupné (Iz 53,5). Bùh je Bohem spravedlnosti i pokoje. Setkají se milosrdnství a vìrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. (alm 85,11)

K zamylení
K

Jak Bùh pouil svou moc ke znièení zla? Uveï pøíklady.
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Pátek
alm 103,17
Je tøeba se bát Boha, aby byl k nám milosrdný
a dobrotivý?

Strach nebo svoboda?
Pojem bát se Boha je v Bibli tak dùleitý, e výraz bojící se Boha
oznaèoval kadou osobu, která se zajímala o víru Izraele. Není ale
v Novém zákonì víra, nadìje a láska nade vím? Neøekl Jeí Jairovi:
Neboj se, jen vìø?
I reformátor Martin Luther musel øeit tento problém. Nemohl pochopit, e dobrota, milosrdenství a strach se nevyluèují. Boí spravedlnost vidìl pøedevím jako
trestající spravedlnost. Nakonec øekl: Nenávidím to slovo spravedlnost, protoe
mi zloøeèí a odsuzuje mì. Øekl jsem Bohu: Nezneklidòuj mì svým hnìvem!
Kdy ale studoval almy, pochopil, e Boí bázeò není hrùza a strach, ale úcta
a respekt. Boí spravedlnost se nám nevnucuje, ale dostáváme ji, kdy ji jsme
ochotni pøijmout.
Èti 1 Jan 4,15-19.
ivot víry má své vrcholy i pády. Kdy ztrácíme odvahu, voláme: To nikdy nedokáu!
Mùeme se ale pøestat dívat na sebe, obrátit se na Boha a vechno mu pøedat. To
je bázeò. Není v ní strach, ale úcta a dùvìra. V údivu stojíme pøed Bohem, který
je spravedlivý i milosrdný. Hospodin je spravedlivý ve vech svých cestách, milosrdný ve vech svých skutcích. (alm 145,17)

K zamylení
K

Jak mùe Boí spravedlnost vyjadøovat jeho milosrdenství i lásku
smlouvy?
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Uloit
1. Milosrdenství, dobrota a vìrnost vyjadøují zvlátní projevy Boí lásky vùèi tìm,
s kterými uzavøel smlouvu.
2. Boí smlouva s Izraelem je vyjádøena pøesnì tak, jak se smlouvy sepisovaly
(úèastníci, podmínky, cíle, platnost..).
3. Èlovìk zaujímá ústøední místo ve smlouvì, kterou Bùh udìlal se svým tvorstvem; èlovìk má pøírodu respektovat a chránit.
4. Boí milost øeí poruení zákona a zároveò mu uchovává jeho plný význam.
5. Bázeò èlovìka vùèi Bohu spoèívá v tom, e ocení jeho milost a chce ít
v souladu s jeho spravedlností.

Otázky k diskuzi
1. Dá se definovat láska?
2. Kdy se vyjadøuje vztah lásky, mohou být u toho svìdkové? Proè?
3. Èlovìk není izolovaná bytost, ale má pøednostní místo mezi Bohem
a stvoøením. Jaké odpovìdnosti z toho vyplývají?
4. Jaký je vztah mezi spravedlností a milosrdenstvím (dobrotou)?
5. Kam a jde Boí milosrdenství tváøí v tváø lidské nespravedlnosti? Proè?
6. Co to je podle tvého chápání bázeò pøed Bohem?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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I øekl Bùh: Uèiòme èlovìka, aby byl naím obrazem podle
naí podoby. A lidé panují nad moøskými rybami a nad
nebeským ptactvem, nad zvíøaty a nad celou zemí i nad
kadým plazem plazícím se po zemi. 1 Moj 1,26

V následujících týdnech chceme studovat faktory, které ovlivòují ivot
a ivotní prostøedí èlovìka. Dále chceme urèit, jakou odpovìdnost má
èlovìk za tyto faktory.
Jak víme ze ivota spoleènosti, je stále tìí pøesnì øíct, co pøispívá
k dobru èlovìka.
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Nedìle
1 Moj 1,1.2
Jaký je podle Bible pùvod vesmíru?

Zrození svìta
Pøi ètení stati o stvoøení svìta se èasto diskutuje o stvoøení a evoluci.
Tím se ale nyní nechceme zabývat.
Bible není uèebnicí zemìpisu ani fyziky. Proto sta o stvoøení nepopisuje, jak Bùh stvoøil svìt. Bible mluví pøedevím o tom, za jakým úèelem se
uskuteènilo stvoøení, a popisuje podmínky existence ivota na zemi.
Proto jde o poselství pro lidstvo. Zpráva o stvoøení nám øíká, e kadý den jsme
závislí na Stvoøiteli i na pøírodì, kterou stvoøil.
Poèátkem veho je Boí èin. A si jako lidé myslíme nebo víme cokoli o pùvodu
svìta, zùstáváme pøed otázkou - tajemstvím. Pøesahuje nás, je vyího øádu,
pochází od Boha.
Ten námi nepoznaný poèátek èasu a hmoty zde byl, ale planeta byla nepøívìtivá
a pùstá. Na zemi byla tma a nic nebylo uspoøádáno. Musí pøijít slovo stvoøitelské
moci, aby pøipravilo pøíznivé podmínky pro ivot.

K zamylení
K

Je pro tebe problémem vìøit, e Bùh je Stvoøitelem vesmíru?

K

Nebo je to základem tvého vedního ivota i budoucnosti?
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Pondìlí
1 Moj 1,3-5
Co je první podmínkou ivota? Mùe uvést pøíklad?

Bez svìtla není ivot
Buï svìtlo, øekl Bùh. Svìtlo je skuteènì první podmínkou ivota, jak
ho známe. Bez nìho by rostliny vadly a zvíøata by zahynula pro nedostatek potravy. A èlovìk? Snail by se uchovat ivot umìlým osvìtlení. Mohl by pìstovat nìkteré rostliny ve zvlátních sklenících. Potom by musel
vyrábìt teplo, aby snesl zimu na Zemi.
Kdy rozvíjíme tuto hypotézu, nemluvíme u o moných nemocech a velmi omezených ivotních podmínkách. I duevní ivot èlovìka je ovlivòován svìtlem, ale
svìtlo potøebujeme i kvùli fyzickému zdraví.
Svìtlo je tedy základní podmínkou ivota, udruje a chrání pøed nemocemi. Èlovìk má rád svìtlo.

K zamylení
K

Kladl sis otázku, jak by vypadal ivot, kdybys nic nevidìl?
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Úterý
1 Moj 1,6-11
Co je podle Bible ivotnì dùleité pro existenci èlovìka,
zvíøat a celé pøírody?

Zdravé prostøedí
Lidé vdy nemyslí na vliv vody, vzduchu a zelenì. Ná ivot na nich
závisí. Zemì, moøe, vzduch, voda a flóra tvoøí ivotní prostøedí èlovìka.
Naruení jednoho z nich ovlivòuje dalí.
Rostlinná øíe zásobuje zvíøenu i èlovìka potravou nepostradatelnou pro ivot.
Jene èlovìk kácí lesy na velkých plochách, co má vliv na klimatické podmínky.
Ubývá tam deù a dostavují se sucha. Smutné dùsledky jsou pozorovatelné
zvlátì v urèitých oblastech Afriky, kde vymýcení lesù staví místní obyvatelstvo
pøed velké, neøeitelné problémy. Sucho je pøíèinou velkých hladomorù.
Voda je zneèitìna a obsahuje prùmyslový odpad. Ani vzduch není uchránìn od
vlivu èlovìka, jeho touhy po bohatství a úspìchu. Jedovaté plynové zplodiny zpùsobují, e v urèitých oblastech je dýchání vzduchu nebezpeèné. Vzduch, který
pøichází z tìchto míst, pokozuje lesy.
Bùh dal lidem jasnou zprávu o stvoøení, o podmínkách, za kterých ivot mùe
existovat.

K zamylení
K

Je na tvém jednání poznat, e má respekt k pøírodì?
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Støeda
1 Moj 1,14-18
Èím Bùh zdùraznil význam èasu?

Pravidelnost
Kdy stvoøitel pøipravil ivotní prostøedí pro budoucí obyvatele zemì,
bylo tøeba pøipojit dalí faktor. ivot èlovìka a zvíøat nezávisí pouze na
pøírodních podmínkách, na vzduchu, vodì, pùdì a rostlinách, ale také
na pravidelném sledu dní, nocí, týdnù, mìsícù a let. ivot se vyznaèuje velkou pravidelností.
Tím, e èas staví planetu Zemi do jasné pozice vùèi slunci, mìsíci a hvìzdám, je
mìøitelný a urèuje ivot èlovìka a zvíøat. Vechny tìlesné funkce jsou èasovì
vymezeny. Zdá se dokonce, e kdy èlovìk vìdomì naruí pravidelnost, platí za
to daò.
Je prospìné pro tìlo i mylení, kdy pravidelnì jíme, pracujeme, odpoèíváme
a spíme.
V pøírodì se zdá, jako by ve mìlo vnitøní hodiny. ivota rostlin a zvíøat je vzájemnì propojen. Tam, kde je tento systém vánì pokozen, dostaví se katastrofální
dùsledky.

K zamylení
K

Zjistil jsi, zda je pravidelnost dùleitá i pro duchovní ivot?
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Ètvrtek
1 Moj 1,20.21
Co stvoøil Bùh ve vzduchu, vodì a na zemi?

Samostatný svìt ptákù a ryb
ivot na zemi probíhá vlastnì ve tøech rùzných svìtech: v moøi, ve
vzduchu a na zemi. Èlovìk po staletí znal jen málo moøských ivoèichù. Je to do jisté míry samostatný svìt. Kdyby nebylo èlovìka ani
suchozemských zvíøat, nemìlo by to vliv na svìt moøí. Lidstvo asi jetì pøíli
nepoznalo ani svìt ptactva a jeho øád.
Èlovìk u vyhubil nebo zpùsobil vymizení mnoha ivoèiných druhù. Postupnì si
uvìdomuje, e z neznalosti, z nepochopení i z pýchy a sobectví jednal velmi
krátkozrace. Podcenil i vodní a ptaèí øíi. Snad teprve dnes si uvìdomuje, e byly
stvoøeny pøed èlovìkem a e je èlovìk potøebuje.
Èlovìk si uvìdomuje, jak krásná, potøebná a nenahraditelná je pøíroda, a kdy je
pozdì.

K zamylení
K

Øekl bys, e i ve tvém osobním, vnitøním ivotì jsou rùzné oblasti napø. duchovní, citová...?
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Pátek
1 Moj 1,24-30
Co sledoval Bùh stvoøením èlovìka? Jaké poslání bylo
èlovìku dáno?

Pøíroda mùe existovat bez èlovìka,
ale ne èlovìk bez pøírody
Kdy Bùh stvoøil zemi s celou její krásnou pøírodou, pøál si, aby o ni
nìkdo peèoval. Bùh to mohl dìlat sám. Ale uèinil bytosti sobì podobné.
Èlovìk byl povolán k ivotu. Je zcela jiný ne ve, co bylo stvoøeno pøed ním.
Èlovìk není rostlinna, ani ryba, pták, ani zvíøe. Jeho tìlo má pøesto rysy charakteristické pro vechny formy ivota.
Èlovìk byl tedy jasnì stvoøen pro ivot na zemi a je plnì závislý na pøírodì. Je
vak jiný. Dostal úkol spravovat planetu. Jako fyzická bytost není nad pøírodou,
ale má na ni vliv díky rozumovým schopnostem. Buï pøírodu buduje, nebo nièí.
Lidé mají tedy poslání, nesou odpovìdnost za udrení stavu, jaký byl pøi stvoøení.
To je posláním èlovìka. Byl pro to stvoøen a je Boím obrazem.

K zamylení
K

Cítí se jako správce stvoøení? Co s tím dìlá?
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Uloit
1. Bible pøedkládá logickou zprávu. Na poèátku byly pøipraveny vechny ivotní
podmínky v logickém sledu.
2. Ze zprávy o stvoøení je patrné, e èlovìk je plnì závislý na tom, co bylo stvoøeno pøed ním. Jinými slovy, lidský ivot je moný pouze uprostøed ivotního
prostøedí stvoøeného pro èlovìka.
3. Z toho vyplývá, e zdravé náboenství nespoèívá pouze v návtìvì modlitebny.
Znamená také být zodpovìdný ve svìtì, který Bùh stvoøil, a tento svìt spravovat v jeho jménu.

Otázky k diskuzi
1. Setkali jste se u s nìjakým vìdcem, který pøi svém èistì vìdeckém
výzkumu vìøí, e Bùh je pùvodcem vech vìcí, a tato víra je v souladu
s jeho vìdeckým poznáním?
2. Atmosféra neumoòuje pouze dýchání. Chrání nás také pøed záøením
z vesmíru. Mùe uvést nìjaký pøíklad, e èlovìk se vystavuje nebezpeèí ivota, kdy atmosféru pokozuje?
3. Uveï co nejvíce biologických pochodù, které jsou závislé na pravidelnosti. Mùe uvést dùsledky naruení této pravidelnosti?
4. Stvoøení je podøízeno èlovìku. Co tím chce Bible øíct? Co spoleèného
to má se zneuíváním planety?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve vem dobøe
daøilo a abys byl zdráv - tak jako se dobøe daøí tvé dui.
3 Jan 2

Minulý týden jsme se zabývali prostøedím, které je vhodné pro udrení
lidského ivota. Konstatovali jsme, e èlovìk je závislý na pøírodì. Má
zároveò o ni peèovat. Tomu, kdo miluje ivot, by mìlo záleet na vem,
co Bùh stvoøil.
Kromì vlivu pøírodního prostøedí rozhoduje o kvalitì ivota èlovìka i jeho
vlastní pøístup, jeho zacházení s vlastním tìlem. I tady nám stará kniha,
Bible, podá velmi moderní pouèení. Najdeme v ní dùleité principy, jak
vést kvalitní ivot.
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Nedìle
1 Moj 2,1-3
Co stvoøil Bùh sedmého dne? Èím je tento den zvlátní?
Jaký má význam?

Nejdøíve pøemýlet, pak zaèít
Po stvoøení èlovìka v estém dni uèinil Bùh jetì nìco zvlátního. Na
ukonèení svého díla postavil pomník v èase, sedmý den, odpoèinek.
Èlovìk proil nejdøíve den odpoèinku, pøemýlení a kontaktu s Bohem. V den odpoèinku se Pán Bùh k èlovìku sklání a je ochoten s ním hodnotit
minulý týden. V ten den mùe èlovìk získat sílu pro týden nový.
Kdo se nechce v ivotì stále toèit v kruhu, kdo nechce jen pøeívat, musí si
uvìdomovat a pøipomínat, co to je povolání k ivotu. ít znamená angaovat se
v Boích plánech, ít pro druhé a být zodpovìdný za pøírodu, která byla èlovìku
svìøena. K tomu vemu je tøeba pouívat rozum a inteligenci. Sobota je vzácným
prostorem pro takovou pøípravu.
Sobota je také znamením mezi Bohem a èlovìkem. Protoe ten, kdo zasvìtí
sobotu, se ztotoòuje se Stvoøitelem, poznává jeho povolání a výzvu k ivotu. Jen
takto mùe èlovìk plnit své poslání - být odpovìdný za pøírodu a schopný ji spravovat.

K zamylení
K

Udìlá si vdycky èas pøemýlet o tom, jak má vìc udìlat, døíve ne
s prací zaène?
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Pondìlí
1 Moj 1,29.30
Jaká strava byla pùvodnì urèena k udrení lidského
ivota?

ije, aby jedl, nebo jí, aby il?
Pùvodnì vypadal ivot na zemi docela jinak ne dnes. Ten rozdíl si
zøejmì ani neumíme pøedstavit. V Bibli máme jen struèný údaj o pùvodní stravì, dnes bychom ji nazvli veganská: ovoce, zelenina, obiloviny, lutìniny, oøechy a semena.
Dnes biologové dìlí savce na býloravce, masoravce a veravce. Pùvodnì byla
pøíroda stvoøena tak, e iví tvorové si vzájemnì neslouili za potravu.
My lidé máme stále monost vrátit se k pùvodní rajské stravì. Dá se to rozumnì
uspoøádat. Kdyby se vichni lidé znovu tak stravovali, øada problémù by se rychle
vyøeila. Lidé by rozhodnì byli tìlesnì zdravìjí. A ve svìtì zvíøat by ubylo utrpení.

K zamylení
K

K

Umí si pøipravit nìkolik jídel? Jsi spokojen s jejich chutí? Má pøedstavu
o tom, co asi potøebuje pøijímat tvùj organismus, aby mohl dobøe
fungovat?
Kde ses to dovìdìl? Myslí, e by se vìda o stravování mìla uèit ve
kole? Týká se to jen dívek, nebo i chlapcù?
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Úterý
1 Moj 9,3.4
Co øekl Bùh Noemu a jeho rodinì po potopì?

Noe a mimoøádný jídelníèek
Po potopì v dobì Noeho se zemský povrch zcela zmìnil. Noe a jeho
rodina mohli jíst maso èistých zvíøat, která Bùh uetøil v are.
Èlovìk se u nevrátil k pùvodní stravì. Máme vak monost si vybrat.
Tìlo potøebuje dostatek ivin. Souèasná bìná strava v naich zemích sestávající pøedevím z lahùdek, které pouze zasytí, neposkytuje organismu dostatek
vech prvkù potøebných k výstavbì a funkcí bunìk.
Bùh zakázal vak poívat krev zvíøat. Èti 1 Moj 9,3.4; 3 Moj 7 a 17.

K zamylení
K

Uvìdomuje si, co jí? Umí si vybrat? Co je tvým kritériem výbìru?
Èetl jsi nìco o stravì z celosvìtového hlediska (napø. nìkterou z knih
Tomáe Husáka)?
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Støeda
1 Moj 6,3
Jak dlouhý ivot urèil Bùh èlovìku?

Prùmìrný lidský vìk
Bible nám podává zprávu, e lidé pøed potopou, ili velmi dlouho nìkolik set let. Neumíme si to dobøe pøedstavit.
Je zajímavé, e po potopì se vìk èlovìka prudce zkrátil. Nevíme, co
ve má vliv na tuto zmìnu. Mùeme právem pøedpokládat, e strava zde také
hraje svou roli.
Proèti následující texty a sna se vytvoøit si jasné zásady, jak bude zacházet
s èasem svého ivota a se silou a schopnostmi, které má k dispozici.
K alm 39,6
K alm 31,16
K Tit 2,12b
K Mat 6,27
Nezapomeò, e kadý ver je v urèitém mylenkovém kontextu a podle toho
musí být vysvìtlen. Èti proto i vere pøed a za.

K zamylení
K

K

Proè chce Pán Bùh øídit ná ivot? Oèekává ná souhlas a spolupráci?
Odpovìz podrobnì.
Ví dost pøesnì, co je obsahem zdravotní reformy, kterou se snaí nést
adventisté sedmého dne? Co je jejím smyslem?
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Ètvrtek
2 Moj 6,14.15
Èím se ivili Izraelci na pouti?

Izrael o chlebu a vodì
Vìtinou si myslíme, e kvalitní ivot musí být ivot, kde nic nechybí
a je veho dost. Máme sklon pøedstavovat si, e ideální je, kdy máme
velký dùm, luxusní zaøízení, vybranou stravu. Jsme dost pøivyklí pojetí, e ten, kdo má ve zajitìno, je nejspokojenìjí.
Kdy Izraelité vyli z Egypta a dostali se na pou, Bùh se jim pøedstavil jako
hostitel. Jistì jim nabídl to nejlepí. Co to bylo? Mana. (2 Moj 16,31) Jedli ji
ètyøicet let. Bylo v ní ve potøebné. A pili vodu.
Díky této informaci máme v jedné vìci jasno. ivot je dùleitìjí ne jídlo (Mat
6,25-27). Kdo se stravuje jednodue a hodnotnì, prospívá nejen svému zdraví, ale
v dùsledku také umoòuje, aby jiní lidé ve svìtì mìli alespoò prostou stravu.

K zamylení
K

Mùe pøispìt k øeení celospoleèenských problémù, kdy bude jíst
prostì a zdravì?
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Pátek
Skut 15,19-21
K èemu byli vedeni novì obrácení pohané?

Mojí zavádí preventivní medicínu
Tøetí kniha Mojíova uvádí mnoství pøedpisù, které Bùh dal svému
lidu prostøednictvím Mojíe. Mùeme je rozdìlit do dvou skupin. Nìkteré se vztahují ke slubì ve stánku úmluvy, øíkáme jim ceremonielní, protoe se vztahovaly k náboenským obøadùm. Ty druhé jsou urèeny k udrení a posílení zdraví lidu.
Mnoho lidí si myslí, e køesané zruili vechny pøedpisy. Øíkají toti, e vechny
ceremoniální pøedpisy se naplnily v Kristu. To je pravda. Dopoutíme se vak
omylu, kdy si myslíme, e vechny levitské pøedpisy jsou ceremonielní. Tak
tomu není.
Kniha Skutkù vysvìtluje, e apotolé dìlali rozdíl mezi ceremonielními a zdravotními pøedpisy. Kdy se pohané obrátili, mìli i oni ít zdravì. Odkazovali je na
Mojíovy zákony, které se ètou kadou sobotu v synagóze.
V pozdìjích staletích by se i køesané bývali jistì uchránili mnoha rozsáhlých
epidemií, kdyby se bývaly respektovaly starozákonní zdravotní pøedpisy. Jsou
uiteèné i dnes.

K zamylení
K

Respektuje i ty Boí pøedpisy týkající se stravy?
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Uloit
Velká èást mladých lidí si dnes uvìdomuje, e je tøeba více zodpovìdnosti, co se
týká zdraví a ivotního stylu. Kadý máme monost se rozhodovat ve vìci ivotního stylu a stravování.
Bible v té vìci radí a informuje:
a) Èlovìk má pøemýlet døíve, ne zaène nìco konat.
b) Lidské tìlo podléhá pøírodním zákonùm.
c) Nae názory a praxe se mají vyznaèovat jednoduchostí. Pøehánìní kodí.
d) Kvalita ivota je z velké èásti závislá na naich rozhodnutích.

Otázky k diskuzi
1. Proè Bùh urèil den odpoèinku? Byl unaven? Jak tomu rozumí?
2. Mají køesané jetì respektovat zákaz poívání krve zvíøat?
3. Èlovìk se skuteènì mùe spokojit s jednoduchou, ale hodnotnou stravou a pitím. A co radostné slavnosti, na které se peèlivì pøipravují rùzná jídla?
4. Najdi a pøeèti si vechny pøíkazy z 3. knihy Mojíovy týkající se stravy
a hygieny. Mají jetì dnes svou hodnotu?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vùèi vem mìjte na
mysli jen dobré. Je-li mono, pokud to záleí na vás, ijte
se vemi v pokoji... Nedej se pøemoci zlem, ale pøemáhej
zlo dobrem. Øím 12,17.18.21

V minulých lekcích jsme vidìli, e èlovìk je závislý na pøírodì. Dále, e
kdy jedná proti svému prostøedí nebo proti svému vlastnímu tìlu, setkává se døíve nebo pozdìji se zlými dùsledky.
Mùeme vidìt vlády, které se ve svých zemích nebo na mezinárodní
úrovni snaí omezit vliv prùmyslu. Kdy se chemický odpad ukládá bez
ohledu na prostøedí, je ohroena kvalita i délka ivota.
Pøesto má èlovìk rozum a iteligenci. Mùe hodnotit svùj ivot a rozhodnout se, jak bude jednat. Na základì minulých zkueností se mùe rozhodnout, co bude dìlat dál. Mnoho lidí chce jít správným smìrem, ale
nevìdí pøesnì, co bude mít dobré a co zlé dùsledky.
I tady má Bible co øíct. Obsahuje smìrnice a pøedpisy - zákony, které
mohou vichni lidé aplikovat. Kdy o nich vánì pøemýlíme, zjistíme,
e Bùh èlovìka dobøe vybavil.
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Nedìle
Jan 1,1-3.14
Jaká je vzdálenost mezi Bohem a lidmi?

Bùh ukazuje cestu
Bùh je Stvoøitel nebe a zemì. Slovo vechno stvoøilo. Jan nám chce
zdùraznit, e Boha si nemùeme pøedstavovat jako èlovìka. Bùh Stvoøitel se zabývá vím, co povolal k ivotu, ale pøesto zùstává nad tím
vím.
Nael vak cestu, jak bydlet s lidmi. V Jeíi Kristu, kterého si u mùeme
pøedstavit. Jeí byl skuteèný, viditelný, hmatatelný, tìlesnì pøítomen. Byl èlovìkem jako my. Ale dìlal vìci, které my nedokáeme - zázraky. Byl Boím Synem.
Kdy Jan øíká, e Bùh bydlel mezi námi, nechce nám vysvìtlit teorii, ale popisuje, co proil. Bùh sdílel s lidmi svùj ivot. To proto, abychom pochopili, kdo jsme
a co to je ivot. Otevøel nám oèi. Mùeme se mìøit Jeíem Kristem, stal se naí
normou. Jen ten, kdo jde cestou za Jeíem, realizuje Boí plán. Ten, kdo se
angauje s Jeíem v Boím zájmu a v zájmu jiných lidí, dostál svému postavení
Boího dítìte.

K zamylení
K

Má jistotu, e jsi Boím dítìtem? Nemùe u být nièím víc!
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Pondìlí
Gal 5,4.5
Proè nemùe èlovìka ospravedlnit samotné dodrování
zákona?

Konec zákona
Je pìkná øádka køesanù, kteøí si upøímnì myslí, e u není tøeba se
zabývat zákonem desatera. Protoe, øíkají, ten, kdo vìøí v Krista, má
vìèný ivot a nebude souzen. To je pravda. Zùstává vak otázkou, co
to znamená vìøit v Krista. Vìøit znamená pøijmout jeho zpùsob ivota. Jeíùv
ivot ukázal, co Bùh mínil deseti pøikázáními.
Kdybychom my lidé ili podle ducha zákona, to znamená postihli bychom to
podstatné, co zákon sleduje, ili bychom, jak chce Pán Bùh. Ale a èlovìk jakkoli upøímnì respektuje zákon, nemùe se vyhnout smrti. Samotným respektováním pøikázání nemùe pøemoct smrt. Ani kdyby nikdy neudìlal chybu. Zákon
sám o sobì nemá sílu.
Ale Kristus odpovìdìl na poadavky zákona, jeho smrt nebyla oprávnìná, on si
zaslouil ivot. Splnil za nás to, co jsme nebyli schopni udìlat, i kdybychom
opravdu chtìli. Ale Jeí vybízí lidi, aby li za ním. Svým ivotem se zaruèí za ty,
kteøí chtìjí ít jako on. Jeíe následujeme, kdy ijeme jako on. On pak tìm
lidem dá svého Ducha, a tak i vìèný ivot. Èti 1 Jan 2,4.6.

K zamylení
K

Dodruje Boí pøikázání, protoe má z Boha strach, nebo dobrovolnì
dìlá, o co tì ádá?
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Úterý
Pøísl 1,22.23
Jak mohou podle tohoto textu prostoduí lidé zmoudøet?

Je snadné být hloupým
Zda jednáme moudøe nebo hloupì, o tom nerozhoduje nae inteligence. I velmi inteligentní èlovìk mùe jednat velmi nerozumnì, zatímco
nepøíli inteligentní mùe projít ivotem moudøe.
Být hloupý znamená øeit ve nedbale, nepøemýlet, nechtít si komplikovat ivot.
Hloupí se moudrým posmívají. Tak mají dojem, e jsou samo chytøí. Nepøemýlejí, protoe tím vznikají povinnosti. A pøed tìmi oni utíkají jako pøed pohromou.
Uznávají jen jednu snahu: zaít hodnì legrace, jíst a pít, protoe na svìtì to u
lepí nebude.
Ale èlovìk je povolán k zodpovìdnosti, ne k lhostejnosti. Má myslet, a ne se
poddat stupidnosti. Kdo pøijme odpovìdnost, mùe poèítat s Boí pomocí. Proije pravé tìstí. Hloupost se mùe jevit jako snadný ivot, ale èlovìk je z nìho
k smrti neastný.

K zamylení
K

Rozhodl ses pro svùj ivotní postoj? Bude jednat moudøe nebo
stupidnì?
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Støeda
Pøísl 2,9-15
Je podle této stati radost vyhraena jen malé skupinì
lidí?

Moudrost chrání
Být moudrý neznamená hodnì znát. Je nám jasné, e nikdy lidé nemìli tolik informací jako máme dnes. Pøesto toto poznání nevede lidstvo kupøedu. I se vemi svými poznatky si lidstvo podkopává vlastní
existenci. I se svými poznatky jsme hloupí.
Bible øíká, e Bùh bydlí v srdci. Modrost spoèívá v tom, e pøijmeme Boího
ducha. Moudrý je ten, kdo se dívá na svìt tak, jak ho vidí Bùh.
Moudøí lidé jsou rádi, kdy mají iroké znalosti, protoe mohou lépe pracovat pro
svìt. Neztrácejí snadno odvahu. ijí z Boí lásky. Pøijímají ze stále tekoucího
zdroje lásky a ta jim dává sílu vytrvat v dobré práci a èiní je schopnými milovat.

K zamylení
K

Pán Bùh vede nás lidi tak, abychom mìli monost stát se moudrými.
Proè asi nìkteøí nevyuívají tuto úasnou monost?
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Ètvrtek
Kaz 10,16.17
Je dùleité, aby sbor mìl moudré vùdce?

Moudré pouèení
Vidíme kolem sebe, e pøedstavitelé mnoha státù by mìli vzít tento
text vánì. Vykoøiování, násilí a pohrdání právy èlovìka se vznáejí
nad pøevánou èásti lidstva. Nìkteøí pøední politici se nestydí hledat
pøedevím vlastní výhody.
Co nám ale dává právo kritizovat, mluvit o nich? Jak to, e si osobujeme právo
vyèítat jiným jejich nedostatek odpovìdnosti? Pouze pokud máme lepí kritéria,
mùeme o tom hovoøit. Tìko mùeme nìkomu nìco vyèítat, kdy sami jednáme s bliními jetì hùø. Kadý si musí uvìdomit, e je spoluzodpovìdný za to, co
se dìje ve svìtì.
Bùh nám vysvìtluje, co èeká od nás jako od tìch, kteøí spravují svìt, který on
stvoøil. Dává nám normy naeho chování a jednání. Jednáme podle nich? Kdy
ano, pøispíváme k dobru spoleènosti. Jinak napomáháme k zlému pro bliního
i pøírodu.

K zamylení
K

Jsem ochoten slouit Bohu, i kdybych byl na zemi sám, komu na tom
záleí? Jaký smysl má taková sluba?
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Pátek
Kaz 12,13.14
Podle èeho bude nakonec kadý hodnocen?

Bude tøeba pøedloit vyúètování
Pokud jsi mìl co èinit s úèetnictvím, ví, jak dùslednì je tøeba vechno evidovat. Vichni budou jednou vysvìtlovat své jednání. Pak mùe
èlovìk køièet, e on nevìøí v Boha a nechce mít nic spoleèného s jeho
zákonem. Den úètování pøijde. Jak jsme si vysvìtlili, èlovìk, který Boha odmítá,
je nemoudrý. Zvlá kdy situace ve svìtì ukazuje, e cesta, kterou ukázal
a vysvìtlil Bùh v Jeíi Kristu, je jediná jistá.
Moudrý èlovìk chápe, e nemùe popøít svou odpovìdnost. Musí ji pøijmout. Navíc mùe kadý pochopit, e smysluplný ivot je ivot sluby bliním. Je dùleité
mít víru, abychom vidìli za hranice tohoto krátkého ivota. Èlovìk má odvahu
zvolit takový smìr, jen kdy má perspektivu vìènosti.
Jeí dal pøíklad vem lidem. Neetøil sám sebe. Vytrval ve víøe a do konce
ivota. Mùeme ten pøíklad pøijmout, nebo odmítnout. Kdo pøijímá Kristùv ivot,
dostane Ducha svatého, který ho uschopní milovat, snést posmìch a dokonce
trpìt pro evangelium.
Ná svìt umírá kvùli násilí. Zdá se, e nièivé síly, které èlovìk uvolnil, jsou vemocné. Zemì se dostává do beznadìjné situace. Pøíroda i lidé trpí pod dùsledky
zla neposlunosti Boího zákona. Právì teï svìt potøebuje lidi, kteøí ukáí jinou
cestu.

K zamylení
K

U ses rozhodl, kterou cestou se v ivotì dá?
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Uloit
Bible uèí o odpovìdnosti èlovìka.
1. Èlovìk nemá výmluvu. Bùh mu vysvìtlil ve potøebné prostøednictvím ivota
Krista Mesiáe.
2. Bùh dal èlovìka normy, které si má pøivlastnit. Zdùrazòoval je i Jeí Kristus,
kdy il na této zemi.
3. Moudrost je poznání Boha. Bùh ji chce dát èlovìku v darech Ducha.
4. Soud èeká vechny lidi, vìøící i nevìøící. Ti, kteøí jdou za Jeíem z Nazareta,
byli u souzeni, protoe se rozhodli, e chtìjí ít moudøe díky darùm Boího
Ducha.

Otázky k diskuzi
1. Mnoho køesanù vìøí, e Jeí pøiel na svìt, aby pro nás zemøel. Je to
tak správné? Mìla Kristova mise jetì nìjaký jiný zámìr?
2. Jakou roli hraje deset pøikázání v køesanovì ivotì? A ve tvém?
3. Proè se podle tebe hloupí posmívají vemu, co se projevuje moudøe?
Mohou být astni ti, kteøí ije nerozumnì (zle)?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Závìr veho, co jsi slyel: Boha se boj a jeho pøikázání
zachovávej, na tom u èlovìka vechno závisí. Kaz 12,13

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duí
a celou svou myslí. Miluj svého bliního jako sám sebe. Na tìch
dvou pøikázáních spoèívá celý Zákon i Proroci. Mat 22,37-40
ivot èlovìka má dva rozmìry: vztah k Bohu a vztah k blinímu, které
na sobì závisí. Èlovìk byl povolán k tomu, aby miloval druhého èlovìka. Následuje tak pøíklad Jeíe z Nazareta, vìøí ivotu, který il
Kristus.
Ale co je s jeho høíchy a vinami? Je smíøen, bylo mu odputìno? Tyto
otázky souvisí se vztahem k blinímu. Být èlovìkem znamená být
také bliním.
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Nedìle
Mat 28,18-20
Øíkáme, e satan má na zemi moc. Je to pravda?

Jeíovo království
Kdy mìl Jeí tøicet let, zaèal kázat o nebeském království. Zaèal
vysvìtlovat zásady království, jeho je králem. A to se liilo od principù vech pozemských státù. Jeí chce realizovat království, kde vládne
mír, spravedlnost a láska. Zdá se to jako sen.
Jeí vìdìl, e to bude únavná práce, kterou zde bìhem svého ivota nedokonèí.
Vymezil svou èinnost pouze na Izrael, na Boí lid, který byl ji pøipraven proroky
na pøíchod Mesiáe a jeho království. Vichni idé ho vak nepøijali. Proto vyvolil
dvanáct apotolù, které uèil a pøipravil na velkou odpovìdnost v oblasti Øímského
impéria.
Po své smrti a vzkøíení svìøil jedenácti uèedníkùm poslání pokraèovat v tomto
díle - vysvìtlovat vem lidem principy nebeského království. Uèedníci se stali
apotoly (poslanými).
Zdá se, jako by køesané zapomìli, e nejsou prostými obèany dané zemì. Ti,
kdo se stali køesany, jsou obèany nebeského království. Jejich králem je Jeí,
který obdrel vechnu moc - nejen na nebi, ale i na zemi. Je úkolem køesanù,
aby lidé pochopili zde a nyní význam nebeského království.

K zamylení
K

Jak by na takovou Jeíovu nabídku reagovali tvoji spoluáci? Ani
Jeíovi souèasníci nebyli ochotni ji akceptovat.
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Pondìlí
1 Petr 2,9.10
Jak mùe apotol Petr mluvit tak krásnì o lidech, kteøí
jsou jetì zde na zemi?

Svatý národ
Nìkteøí vìøící si myslí, e zprávu o nebeském království mají pøedávat
jen profesionálové, kazatelé a evangelisté. Mají na to vzdìlání a jsou
za to placeni. Je to pravda, protoe i Jeí poslal jen 11 apotolù.
Apotol Petr vak vysvìtluje, e ti, kdo se stali obèany království, tvoøí skupinu
královských knìí. Jsou vyzváni, aby sdìlovali lidem, jaké spasitelné èiny Bùh
udìlal.
Kadý sbor by mìl mít plán, jak zvát dalí lidi do nebeského království. Kadý
vìøící má monost popsat èiny, kterými Bùh vstupoval do jeho ivota. Kdy se
køesané budou angaovat v zájmu lidí ze svìta, Boí království bude viditelné.

K zamylení
K

Uvìdomuje si rozdíl mezi tmou, v které ije tolik obyvatel smutné
planety zemì, a svìtlem Boího království? Popi to konkrétnì.
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Úterý
Mat 5,13-16
Jakou roli má køesan ve spoleènosti?

Sùl a svìtlo
Jeí vysvìtluje, e jako sùl jídlu dává chu, tak mají vìøící dodávat
smysl ivotu spoleènosti. Církev ale není shodná s ostatními. Kdyby
byla zamìnitelná se svìtem, ztratí svou sílu a znehodnotí se. Izraelité
sjeli vdy znovu do vyjetých kolejí, protoe jim lo o to, aby jejich království bylo
stejné jako ta okolní, pohanská. Tak se jim zaèali podobat a ztratili svou moc.
Potom Jeí ukazuje, e církev má být svìtlem svìta. Svìt ja pohlcen tmou
neznalosti a církev, která má svìtlo poznání, má ve tmì svítit jiným. Lidé potøebují
najít cestu k pravému svìtlu.
Církev je zde pro lidi, musí jim pøinést nìco hodnotného a dobrého. Lidé to musí
poznat. Jeí ukazuje, e církev musí být poznatelná a viditelná pro svìt. Lidé se
nesmìjí zklamat. Musí poznat, kde je církev a proè je zde. Potom se mohou
rozhodnout. Na lidech, kteøí tvoøí církev, spoèívá tedy velká zodpovìdnost. Díky
Bohu, e posílá svého Ducha, aby dal lidem sílu pro tak závaný úkol!

K zamylení
K

Jak se mùe stát svìtlem a solí?
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Støeda
Mat 25,34-38.40
Jak daleko od tebe se nachází Pán Bùh?

Kde je Pán Bùh?
Ve svìtì je mnoho nespravedlnosti. Nevìøící se posmívají nebo se
ptají, kde je Bùh. Je hlad a miliony dìtí umírají pro nedostatek potravy.
A znovu zní otázky, proè Bùh lásky nechá tak umírat dìti. Na otázky
nejsou vdycky pøímé odpovìdi. Mnoho teologù chodí jako kolem horké kae,
krèí rameny. Laciný útìk ani koplikované odpovìdi el nikomu nepomohou.
Musíme øíct, e výsmìchem satan míøí pøímo na beznadìjnou a tonoucí církev.
Jeí nám vysvìtluje, e kdy jsou slyet otázky: Kde je Bùh?, znamená to
vlastnì: Kde je církev?
Kristus povol církev, aby konala na zemi jeho dílo. Není zde proto, aby øíkala
mrtvá, nic neøíkající slova, ale aby konala ivé skutky. I Kristus pøedstavoval své
království èiny. Církev naplnìná láskou k lidem nese pravé svìdectví a pøedstavuje
lásku Boí.

K zamylení
K

Kdy se bude angaovat pro bliního, pozná, jak je ti Bùh blízko.
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Ètvrtek
Zjev 14,6-11
K èemu dojde na zemi tìsnì pøed Jeíovým návratem?
Jak si to pøedstavuje?

Poslední ance
Na konci èasu dostává církev velmi zvlátní poslání. Kdy lidstvo zaèíná postupnì chápat, e ivot je ohroen, a lidé se ptají, jestli má
zemì a její obyvatelé jetì nìjakou nadìji, dává Bùh poslední varování. Dá také svého Ducha jako poslední dé pøed ní.
Je to poslední Boí pozvání pro nevnímavé lidi. Potom u nebude èas. Bude
vemu konec, u nebude høích ani jeho dùsledky: hlad, bída, vykoøisování, pronásledování, podovody ani války. Kdo neposlouchá tuto poslední výzvu, proije
zlou zkuenost. Protoe co je horí ne být odmítnut Jeíem Kristem, a se
vrátí z nebe?
Posledním úkolem církve je angaovat se v pøedávání této výzvy tøí andìlù. Kdyby
nikdy nebyla doba angaovat se ve prospìch bliních, pak nyní ta doba je. Vichni vìøící mají teï vìnovat prvoøadý zájem svým bliním, kteøí Boí výzvu dosud
neznali, ani nepøijali.

K zamylení
K

Rozumí poslednímu poselství pro lidi a umí je struènì vysvìtlit? Boí
Duch pomáhá vìøícímu pouít vhodná slova, která potøebuje slyet ten,
kdo jetì není pøipraven na Kristùv návrat.
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Pátek
Zjev 14,12
V èem jsou zásadní vìøící lidé poslední doby?

A do konce
A zazní poslední varování a lidé se rozhodnou, Bùh u nebude moct
pro nì nic udìlat. Pokud se poselství hlásalo, bránil Bùh prostøednictvím andìlù, aby se projevily vechny dùsledky zla. Teï skonèí Boí
ochrana.
Poslední dùsledky zasáhnou lidstvo formou sedmi posledních hrùz. Nevìøící, kteøí se neobrátili k Bohu, se teï se zlobou obrátí proti Boímu lidu.
Vìøící projdou poslední zkoukou. Jejich dùvìra v Boha bude maximálnì provìøena. Jak to, e se obracejí proti nim ti, kterým se snaili pomáhat? Vdy se pro
nì obìtovali!
Ale jak by mohli teï zapøít Krista, kterému vdycky slouili a který dal vechno
pro záchranu lidí? Právì od svého Mistra budou brát sílu, jeho víra je chrání. Stále
si váí vìèných smìrnic Boího zákona a zùstávají vìrni Jeíi. Protoe èlovìk
mùe zvítìzit nad zlým, kdy získává sílu vírou.

K zamylení
K
K

Pøipadá ti to vechno pøíli váné?
Dokáe pøijmout skuteènost, e Jeí, který pøiel, aby jeho ovce mìly
plnou radost, právì z lásky lidi vánì varuje?
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Uloit
1. Kromì své odpovìdnosti za vlastní tìlo, za ivotní styl a za pøírodu má èlovìk
dalí úkol: uèit bliního znát Boha.
2. Bùh chce potkat èlovìka prostøednictvím své církve. Církev pøedstavuje Krista
ve svìtì.
3. V poslední dobì má církev mimoøádné poslání. Zapojení vech vìøících je potøebné.

Otázky k diskuzi
1. Která církev dnes tvoøí Boí lid?
2. Kdy má církev nabídnout nevìøícím to, co nemají, musí se od nich
liit. Na co musí dát církev pozor?
3. Mùe struènì vyjádøit obsah poselství, které máme nést lidem?
4. Jeí slíbil, e s námi bude do konce svìta. Platí jeho slib i dnes?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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