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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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Ty mne, Hospodine, zná a vidí mì,
zkouí mé srdce, je s tebou, Jer 12,3a

Pøedstav si, e by se to stalo tobì. Jsi mladý, pøipravuje se na budoucnost. Narodil ses v rodinì, které si lidé váí, èeká tì kariéra, i ty bude
jistì uznávaný. Pøitom mùe bydlet v malé vesnici v pøedmìstí metropole. Vypadá to na pøíjemný ivot. Ve bude zajitìno, tvá práce bude
mít smysl... Co víc by sis pøál!
Ale náhle se ve mìní. Plány o studiu padly, je po tvých sociálních
jistotách. Lidé se ti smìjí, pohrdají tebou a odmítají tì. Vichni jsou proti
tobì, od tìch nejprostích po hlavní státní pøedstavitele. Totální odmítnutí! Kadý je rád, kdy tì nevidí.
Pøesnì to se stalo Jeremjáovi, synu Chilkijáe, z Anatótu.
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Nedìle
Jer 1,4.5
O èem Bùh rozhodl?

Já, Pane?
Jeremjá se narodil mezi léty 650-645 pø. Kr. Vyrostl v pomìrnì klidné
dobì. A náhle, asi roku 626, vstoupil Bùh do jeho ivota neoèekávaným zpùsobem. Mìl s Jeremjáem úmysly, kterými se v jeho ivotì
ve zmìnilo. Jeremiá vystupuje z anonymity, zaèíná mu ivot dost nepohodlný,
ale ivot v Boí slubì.
Stalo se k nìmu slovo Hospodinovo. Bùh potøebuje Jeremjáe. Kdy ho oslovil,
mìl mladý mu hned po ruce logické zdùvodnìní, poroè nemùe Boí povìøení
pøijmout. Pøedstav se, e by se ti stalo nìco podobného.
- Pane, ty potøebuje mì?
- Ano, tebe! Znám tì dobøe. Rozumí, já jsem tì uèinil. Mám pro tvùj ivot
speciální plán. Úkol je pøesnì pro tebe. Je to velký úkol! Bude prorokem
národù, mým mluvèím, Boím mluvèím.
- Já, Pane? Jak bych mluvíl, jsem pøece jetì moc mladý! Ano, kdy mìl mít
nìkdo v Izraeli slovo, mìl mít alespoò tøicet let. Ale Hospodin ví, co èiní. Uklidòuje Jeremjáe.
- Já tì znám. Neboj se, e vím jen o tvých kladných vlastnostech. Znám dokonale i tvé slabosti, znám je lépe ne ty.
Èti Jer 1,7.8. Boí poslání není lehkováné ani nezodpovìdné. To pozná pøi ètení
8. vere. Pán Bùh svìøuje závaný úkol, ale zároveò slibuje, e bude blízko,
pøipraven pomoci.

K zamylení
K

Jaká zdùvodnìní bys mìl v takové situaci ty?
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Pondìlí
Jer 1,10
Jaké dva hlavní úkoly dostal Jeremjá?

Dùleitá mise
Jeremjáovo poslání má dva aspekty: vytrhávat a boøit, ale také budovat a sázet. Není to pøesná charakteristika úkolu èlovìka a zvlátì
køesana? Umìt rozpoznat, co není hodnotné, a postavit se na správnou stranu. Není snadné zùstat vyváený. Jeremjá musí umìt rozeznat. Chápe,
e je tøeba odmítnout zlé, zøíct se ho, potøít ho. Nestaèilo by to ale, kdyby na jeho
místì nepostavil novou, hodnotnou stavbu.
Vimnìme si, e v popisu Jeremjáova poslání jsou ètyøi negativní a jen dva
kladné pojmy. Snad právì proto je tento prorok spojován se smutkem.
Jaká zaslíbení zároveò dostává Jeremjá od Boha? Èti Jer 1,18.19

K zamylení
K

Skrze koho mluví Bùh k lidem?

K

Co je podle tebe tøeba boøit a co budovat?
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Úterý
Jer 20,10
Jaký postoj mìli lidé k Jeremjáovi, kdy pøedkládal Boí
vzkazy?

tvanec pro Boí vìc
V Boí slubì, ale tolik odporu. Lákalo by tì to? Moná ano, protoe
takový úkol vyaduje odvahu a vytrvalost, pøedpokládá schopnost snést
rány. To se v Jeremjáovì ivotì stále opakovalo. Dalo se to oèekávat,
protoe zprávy o soudu lidé vìtinou nepøijímají s nadením.
Èti Jer 12,6;15,17.
Sedím osamocen, popisuje Jeremjá své kontakty s lidmi. Je nepochopen, pronásledují ho, nemá pøátele, dokonce ani u pøíbuzných nemá zázemí. Jak by mohl
zaloit vlastní rodinu?! Je bez eny, bez dìtí! Èti Jer 16,1-4.
Nìkolik mìsícù uniká smrti (Jer 26,9.11), ale nakonec je uvìznìn a proti své vùli
odvleèen do Egypta. Tam se jeho stopa ztrácí.
Pøesto vytrval a vykonal pro Boí vìc mnoho.

K zamylení
K

Mùeme pro Jeremjáùv ivot a pùsobení pouít bìná mìøítka
úspìnosti?

K

Podle jakých kritérií hodnotí ivot?

K

Byl Jeremjáùv ivot úspìný?
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Støeda
Jer 10,7-9
Jaké pocity mìl Jeremjá, kdy vidìl reakci lidí, kvùli
kterým vedl tak nároèný ivot?

Mezi beznadìjí a dùvìrou
Øekni popravdì, jak si pøedstavuje Jeremjáe. Jako vousatého, zarostlého mue v odìvu z hrubého plátna? Nebo jako stateèného odválivce, který se nièeho neboji a kterého je lépe neprovokovat?
Tak to urèité ne! Jeremjá je prorok, který dává více ne ostatní prùchod svým
citùm i pochybnostem. Není spokojen se svou povìstí proroka, který nese patné zprávy. Posmìch a odpor okolí mu zdaleka nejsou lhostejné. Proroctví o netìstí sdìluje jen velmi tìce (Jer 17,16).
Za Jeremjáova ivota pùsobili také proroci, kteøí pøináeli líbivá, ale nespolehlivá
proroctví. Ty Izrael akceptoval mnohem snadnìji. Èti Jer 28,6. Z Jeremjáových
slov cítíme, jak by si byl pøál, aby se radìji naplnily tyto pøíjemné pøedpovìdi.
Pøesto zùstával vìrný Boímu poselství, protoe - i kdy není vdy okamitì
pøíjemné - je kladné ve svém definitivním dùsledku.
Èti Jer 15,15-21. Jeremjá byl stále vystaven nebezpeèí a nebyl vùèi tomu imunní. Vdy pøipomínal Bohu jeho slib o ochranì a pomoci. Pøitom se èasto ptá:
Pane, proè? Nemùe to nìjak zmìnit? Tak rád by nìkdy veho nechal!

K zamylení
K
K

U se ti stalo, e bys rád nìco vzdal? Jak jsi takovou krizi pøekonal?
Èti Jer 29,11; Zjev 3,19. Myslí, e jsi schopen akceptovat do dùsledku
tyto výpovìdi o Boí vùli a Boích cestách s lidmi? Vysvìtli svou
odpovìï.
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Ètvrtek
Jer 20,9
Co bránilo Jeremjái, aby vzdal své poslání?

Nedá se uniknout
Nìkdy u toho má Jeremjá dost, nejradìji by toho nechal, ale nedokáe to. Øíká: Pane, jsi silnìjí ne já, nedokáu ti odolat.
Od chvíle, kdy ho Bùh oslovil a kdy byl ustanoven Boím mluvèím,
nemùe tomuto poslání uniknout. Samo jeho jméno mu je pøipomíná. Jeremjá
znamená: Pán znovu buduje. To je mobil jeho ivota. A prorokovi se to vlastnì líbí:
Jakmile se objevila tvá slova, pozøel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí
srdce. Nazývají mì tvým jménem, Hospodine, Boe zástupù! (Jer 15,16) Boí
slovo má pro nìho sílu ohnì (Jer 23,29). Nedokáe si ho nechat pro sebe. A Bùh
mu v jeho úkole pomáhá.
Bùh dal Jeremjáovi pøi jeho povolání slib, e mu vloí do úst svá slova (Jer 1,9),
sdìlí skrze nìj vìci, které lidé nejsou schopni sami v dané situaci objevit.
A Jeremjá se rozhodl, e k tomuto povìøení pøistoupí vìrnì.
Pozdìji se napøíklad stalo, e byl vyzván, aby lehkovánì pronesl slova, která ho
mohla osvobodit (èti Jer 37). Pro nìho vak bylo rozhodující, zda to, co pøedává,
je opravdu od Boha.

K zamylení
K

Je dnes církev - ke které se hlásí i ty - v nebezpeèí, e by kvùli tomu,
aby se vyhnula problémùm, byla ochotna øíkat nìco jiného, ne co øekl
Bùh?
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Pátek
Dan 9,1-3
Co z Jeremjáova proroctví zaujalo Daniela?

Posílám tì
Bùh poslal lidem proroka Jeremjáe. Prorokova vìrnost nebyla marná, i kdy on sám nevidìl èasto kladný dùsledek svého pùsobení.
Lidé ho vnímali jako nepøíjemný hmyz. Pozdìji si ho ovem zaèali
váit. Pochopili, e po tvrdou slupkou je srdce mue, který je zcela oddán svému
národu. Mnohem pozdìji zaèal být povaován za dobrodince národa. Matouovo
evangelium, urèené pøedevím idùm, dokazuje, jak hluboký vliv mìl Jeremjá na
svùj lid. Èti Mat 2,17; 16,13.14; 27,9.
Vrame se k Danielovi, který studoval Jeremjáova proroctví. Pøedpovìï o 70
letech vyhnanství Danielovi pomohla. Toto poselství bylo pro vyhnance svìtlým
bodem.
Poselství prorokù varují, ohlaují soud, oznamují pád, ale také vyzývají k pokání
a slibují uzdravení. Tyto Boí zásahy mají jediný úèel: obrátit lidi od cesty, která
vede k destrukci. Za tímto úèelem Bùh povolal také Jeremjáe a ustanovil ho
svým mluvèím.

K zamylení
K
K

Jak by dnes reagovali lidé na èlovìka, který by je napomínal?
Proè Bùh èasto volil právì tuto formu sdìlení - pouil proroka jako
mluvèího?
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Uloit
1. Bùh vybral Jeremjáe k úkolu, který neèekal. Bùh zasáhl do ivota mladého
mue jinak, ne by si byl pøál.
2. Bùh svìøil Jeremjáovi dva úkoly: oznámit dramatické události, které národu
hrozí, a ukázat cestu, kterou je tøeba jít.
3. Kvùli svému poselství je Jeremjá neoblíbený. Národ ho odmítá, posmívá se
mu nebo na nìm páchá násilí. Jeho rodina se ho vzdává. Nemùe zaloit
vlastní rodinu.
4. Jeremjá touto situací trpí. Nìkdy ztrácí odvahu a pøemýlí o tom, e veho
nechá. Nakonec vak opìt pokraèuje, protoe miluje Boha a jeho slovo.
5. Pozdìji bylo jeho pùsobení ocenìno. Trvalo to vak dlouhou dobu. I my mùeme mít uitek z jeho poselství.

Otázky k diskuzi
1. Podle jakých kritérií si Bùh vybírá èlovìka, kterému chce svìøit zvlátní
poslání?
2. Pro jako poslání hledá Bùh lidi dnes?
3. Musí být dobrý køesan oblíbený?
4. Co pomohlo Jeremjáovi, aby pøekonal strach, beznadìji a malomyslnost? Máme k dispozici tyté monosti?
5. Jak mùeme poznat, e Bùh má pro nìkoho poslání? Má poslání pro
kadého? Existuje pro kadého jediný zpùsob, jak slouit Bohu, nebo
jich mùe být víc? Podlote své odpovìdi také biblickými texty.

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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K nìmu se stalo slovo Hospodinovo za dnù judského
krále Jóijáe, syna Amónova, ve tøináctém roce jeho
kralování. Jer 1,2

Kolem roku 626 pø. Kr. byl Jeremjá povolán. Jeho prvním úkolem bylo
prorokovat pohromu. Politická situace byla vak v té dobì pomìrnì klidná. Pod vládou Jóijáe se Juda tìil urèité nezávislosti a skuteèné
prosperitì. Jóijá dokonce zaèal prosazovat náboenskou reformu. Ta
vak uspìla jen èásteènì a byla pøíli povrchní. Jeremjá ukazuje pøesnì, kde je rána.
Tento mladý prorok je lidem protivný. Ohlauje Boí soudy nad Judou!
A soud má vykonat mocný Babylon. V roce 602 pø. Kr. se toto proroctví
naplnilo ve vztahu k Boímu lidu. Babyloòané pronikali stále více do
Palestiny. První deportace se uskuteènily za krále Nebúkadnesara. Mezi
odvleèenými byl i Daniel a jeho tøi pøátelé.
Tato temná stránka dìjin Boího lidu nemusela nutnì být napsána. Staèilo, aby lid pøijal zprávy, které mu pøedával prorok Jeremjá...
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Nedìle
Jer 1,11-13
Jaké dva pøedmìty vidìl Jeremjá ve vidìní?

Co vidí, Jeremjái?
Ihned poté, co je mladý Jeremjá Bohem povolán, dostává vidìní. Nejdøíve vidí mandloòový prut. Bùh tím chce vysvìtlit, e bdí nad tím, aby
se jeho slovo uskuteènilo. Tomu lépe porozumíme, kdy víme, e jde
zde o podobu slov: chaked = mandloòový prut, choked = bdít. Pán Bùh tedy bdí,
dává pozor. Jsou vìci, na které musí reagovat.
Mladý prorok dostává podruhé otázku: Co vidí, Jeremjái? Odpovídá, e kypící
hrnec, který je obrácen sem od severu. Tady zaèíná Jeremjáova sluba zvìstování váných a smutných událostí. Netìstí pøijde od severu.
Kdy èteme knihu dále (Jer 4,5-18; 5,15-19), vidíme, jak se hrozba útoku blíí.
Nakonec se u pøímo uvádí jméno Babylonu. Babylontí pøijdou od severu, pøepadnou a dobudou zemi. Zemì bude znièena, obyvatelé zabiti nebo odvleèeni.
Èti Jer 4,23-29. Tento text je charakteristický Jeremjáùv popis: návrat k nicotì.
Proè se to stalo? Národ èinil zlo a opustil Boha (Jer 1,16).

K zamylení
K

K

Pøekvapuje tì, e laskavý Bùh, milující nebeský Otec, je tak pøísný
a nároèný?
Myslí, e ten, kdo miluje, je nároèný? (2 Moj 20,5.6)
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Pondìlí
Jer 2,13
Jakých dvou hlavních chyb se dopustil Izrael?

Kdy mìníme bohy
Celý problém Izraele spoèíval v tom, e postavil svého Boha stranou.
Bùh se ale dále dával znát jako zdroj ivota.
Èti Jer 2,7. Bùh pøipravil Izraeli podmínky, po kterých touil, kdy
putoval poutí. Bùh mnohokrát zasáhl v jeho prospìch. Proto Jeremjá zaznamenává Boí smutek nad reakcemi Izraele: Copak jste po tom vem, co jsem pro
vás dìlal, nemohli ode mne oèekávat nic dobrého? Nemohli jste se na mne spolehnout? Musíte hledat nìkoho jiného? Potøebujete místo mne jiné bohy? Vdy
se od zdroje ivé vody obracíte k dìravým cisternám!
Izrael nehledal ochranu u Boha, ale ve spojenectvích s jinými národy. Pøesto nyní
cítí, e se blíí krize. Tyto alianèní snahy nepomáhají. Co má teï z cesty
egyptské, z toho, e pije vody Nilu? Co má z cesty asyrské, z toho, e se
napájí vodami Eufratu?
Obraz prázdných, dìravých cisteren, kde nenajde vodu, kdy ji nejvíce potøebuje, je velmi smutný. Izrael se mýlil, kdy chtìl najít lepího partnera, ne je Bùh.

K zamylení
K

Ví, co mùe oèekávat od Boha? Èím mùe být pro tebe? Èím zdùvodní
svou odpovìï?
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Úterý
Jer 10,5
Co je typické pro bohy, které si Izrael pøivlastnil?

Straáci
Èti Jer 2,10.11. Proè provedl Izrael tak smìnou volbu? Co zaujalo
místo Boha, kdy se ho Izrael zøekl? Copak to nìjaký národ dìlá, aby
zamìnil bohy, kdy se ani o ádné bohy nejedná? ptá se zarmoucený
Stvoøitel.
Ve by to bylo k smíchu, kdyby tito bùkové ze døeva, potaeného zlatem, nebyli
postaveni na místo Boha Stvoøitele a Vykupitele.
Èti Jer 2,14.19. Izrael nezamìnil pouze Boha. I jeho vlastní urèení se tím zmìnilo.
Nebyl povolán k otroctví, nemìl být otrokem, byl pøece vysvobozen. Pøesto se
zovu stal koøistí! Proè?

K zamylení
K

K

Sestav seznam rùzných idolù. Neuvádìj jen pøíli obecné jako jsou
peníze nebo majetek.
Mùe na základì svých znalostí dìjin konstatovat, e jednání národù
pøináí své dùsledky?

18

Støeda
Jer 7,4
Na co spoléhali Izraelci?

Nedìlejte si iluze!
Pøedstav si, e sedí u chrámových dveøí v Jeruzalémì. Procházejí
tudy stovky lidí. Náhle se tam postaví jakýsi mladík a volá: Toto praví
Hospodin zástupù, Bùh Izraele: Napravte své cesty a své skutky
a nechám vás pøebývat na tomto místì!
Izrael odmítá mylenku, e by se mu mohlo nìco stát. Spoléhá na to, e Bùh je
na jeho stranì. Dokazuje to pøece tím, e zde má svùj chrám! Ale to je omyl, Bùh
se nedá oklamat. Nemùe stát na stranì Izraele, protoe Izrael nestojí plnì na
Boí stranì. Má jiné bohy, má únikové cesty.
Proto ani jeho pokání není opravdové, proto jsou jeho skutky bezboné. Dává
obìti, ale jen zakrývá své problémy. Zároveò toti obìtuje lidské obìti v údolí
Hinóm (Jer 7,31.32). Neponiuje jen Stvoøitele, ale také jeho stvoøení, své bliní.
(Jer 3,10; 8,8.9) Nemá v ádném pøípadì smysl schovávat se za formu, protoe
Bùh vidí do srdce.
Pokud se lid zmìní, zmìní i Bùh svùj postoj.

K zamylení
K

Kdyby Bùh mìl dnes svého Jeremjáe, na co by asi poukázal jako na
falenou jistotu?
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Ètvrtek
Jer 14,8.9 (také 1-12; 17,1)
Ke komu si Izrael obrací, kdy pøijde souení?

Volání o pomoc
Boí lid poruil smlouvu, kterou s Bohem uzavøel. Boha umístil do
kouta a nahradil ho jinými bohy. Kdy pøichází velké sucho, války
a netìstí veho druhu, národ náhle cítí potøebu mít svého Boha. Volají, prosí: Jestlie mluví proti nám nae nepravosti, jednej, Hospodine, pro své
jméno. Mnokráte jsme se odvrátili, høeili jsme proti tobì. Nadìje Izraele, jeho
spasiteli v èase souení! Proè jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrí
jen pøes noc? (Jer 14,7.8)
Myslí, e to my lidé èasto tak dìláme? Kdy pøijde souení, náhle uznáváme
své chyby. Ale èasto ne proto, e bychom uznali, e jednáme patné, ale proto,
e jsme v úzkých.

K zamylení
K

Pøeèti si Boí odpovìï na volání Izraele u Jer 14,11.12. Je to zaráející?
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Pátek
Jer 18,1-4
K èemu je zde Izrael pøirovnán?

U hrnèíøe
Prosba o pomoc nebude vyslyena? Pøichází pozdì! U nelze uniknout dùsledkùm. Ani Jeremjá to nemùe dobøe pochopit. Je proto
poslán do hrnèíøovy dílny!
Èti vere 18,5-11. Prostuduj peèlivì tuto sta a sleduj, jak Bùh reaguje na rozhodnutí a jednání národù.
Jakou souvislost má obraz hrnèíøe se situací Izraele? Bùh je jako hrnèíø. Drí
Izrael v rukou. Ví, co je tøeba udìlat, a sám dìlá, co je potøebné. Pokud se vak
lid nepoddává Boímu formování, zùstane z nìho kus neforemné hlíny. Vrátí se
do pùvodního stavu, v jakém byl pøed odchodem z Egypta. Byl utiskovaný a slabý.

K zamylení
K

K

Dovede si pøedstavit, jaký zármutek má Bùh, kdy vidí znovu pokoøený
Izrael, který u jednou z otroctví vyvedl?
Dovede si pøedstavit, e stejnì tak Bohu záleí i dnes na tom, aby
kadý z nás, kadý èlovìk na zemi byl osvobozen, protoe nechce, aby
zùstal otrokem Nepøítele? Èti Jer 2,14.
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Uloit
1. Na severu zemì to vøe a na Judu pøijde invaze. Bùh informuje Jeremjáe
a dramatických budoucích událostech, které èekají jeho lid.
2. Bùh dovolí, aby se drama uskuteènilo, protoe Juda se rozhodl nedbat na
Boha a slouit jiným bohùm.
3. Jiní bozi jsou neschopní a smìní jako straáci.
4. Nepomáhá skuteènost, e v chrámu se dále konají obøady. Nemají smysl,
kdy u nich není srdce lidí.
5. Bùh nepøichází na pomoc lidu, který ho odmítá a obrací se k nìmu jen v úzkých.
6. Bùh vak nepoutí svùj lid provdy. Jako hrnèíø zaèíná s ním znovu od zaèátku.

Otázky k diskuzi
1. Hrají války probíhající v souèasné dobì nìjakou roli v Boích plánech?
2. Jsme my v církvi dnes vìrnìjí Bohu ne Juda za èasu Jeremjáe?
Opoutíme Boha? Nacházíme si jiné bohy?
3. Na èem spoèívá bezpeènost v naí zemi? Lze se na ni spolehnout?
Odpovídá Boí vùli?
4. K èemu je urèena bohosluba, modlitba, zpìv, svátky? Máme je vypustit? Proè?
5. Je Pán Bùh k naim slubám? Jsme my k slubì Bohu?
6. Je-li obtíné vytvoøit z hlíny krásnou nádobu, je nároèné nechat se jako
jednotlivec utváøet do podoby, kterou sleduje nebeský hrnèíø? A jak je
to s utváøením naeho spoleèenství vìøících?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Slovo Hospodinovo se ke mnì stávalo od tøináctého
roku vlády Jóijáe, syna Amónova, krále judského, a
dodnes, tedy dvacet tøi léta. Já jsem k vám mluvil,
nepøetritì jsem mluvil, ale vy jste neposlouchali... Tak
se stane celá tato zemì troskami a bude budit údìs.
Tyto pronárody budou slouit králi babylónskému po
sedmdesát let. Jer 25,3.11

Nebylo by tìké pøedpovìdìt katastrofu, a potom odjet na rekreaci na
vzdálený ostrov a nemuset sdílet ádné dùsledky chování svých krajanù.
Tak to Jeremjá neøeil. Nemusel jen snáet hnìv svých souèasníkù za to,
e prorokoval netìstí, ale vechny katastrofy s nimi také sám proíval.
V roce 605 pø.Kr. bezmocnì pøihíel odchodu prvních deportovaných.
Zail vzestup Nebúkadnezarovy moci, vidìl jeho politickou expanzi. Roku
587 s hrùzou sledoval dobytí Jeruzaléma. Moná si øekne, e splnil
poslání proroka. Ale jeho úkol jetì zdaleka nekonèil.
Po prvním odvleèení v roce 605 a pøed pádem Jeruzaléma v roce 587 se
vìtina Jeremjáových souèasníkù, král, hlavní pøedstavitelé zemì a pøední
proroci domnívali, e øeením je spojenectví s Egyptem. Buï se tedy svobodnì spojí s Egyptem (lo by jen o pseudo-svobodu protoe Egypt by
mìl své nároky), nebo se nechají vèlenit do babylónské øíe. Bùh sdìluje
Izraeli, e se má podøídit Babylónu. A Jeremjá to má národu vyøídit.
Boím zámìrem není jen nezávislost idù, ale také vìrný národ.
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Nedìle
Jer 23,30-32; 28,15
Co øíká Bùh o falených prorocích?

Sám proti vem
Èti Jer 27,2.12. Byl to tìký úkol, sdìlit národu, e Bùh si pøeje, aby
pøijali babylónské jho. Prorok to mìl názornì pøedvést a chodit s jaømem na krku. Lid nechce o tom nic slyet. Proè poslouchat Jeremjáe, kdy je zde tolik prorokù, kteøí prorokují pravý opak?
Bùh se na tyto proroky hnìvá. Mají velkou odpovìdnost za bloudìní lidu. Copak
právì oni nemìli sdìlovat Boí slovo tam, kde lidé uhýbali z pravé cesty? (Jer
23,13-17) Samozvaní proroci vlastnì podporovali nesprávný ivot lidu. A pokud by
nìkdo býval mìl výèitky svìdomí, tito proroci uklidòovali: Není se èeho bát! Bùh je
s námi!
Proroci svádìli lid. A kdy se zaèalo plnit, co Jeremiá pøedpovídal, znovu tvrdili,
e nic nehrozí. I knìí se k nim pøipojovali. Èti 28. kapitolu.

K zamylení
K

Èti 2 Moj 23,2. Odváí se plout proti proudu, kdy pozná, e vìtina se
mýlí?

24

Pondìlí
Jer 22,1
Koho mìl Jeremjá také oslovit?

Jaký král, takový národ
Pøedstav si, e jsi judským králem v Jeremjáovì dobì. Jsi postaven
pøed dilema: poslouchat desítky prorokù, kteøí jsou zajedno - nebo
vìøit tomu, co øíká prorok náøku. Na tvém rozhodnutí záleí, protoe
královo jednání má závané dùsledky. Postoj národa z velké èásti závisí na postoji krále.
Jeremjá jmenuje vìci, kterých se král nemá dopoutìt (Jer 22,13-19). Jsou jen
dvì monosti a kadá z nich má své dùsledky:
1) Uplatòujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopoutìjte se násilí...Budete-li
vskutku podle tohoto slova jednat, budou branami tohoto domu vcházet králové, kteøí budou sedìt po Davidovi na jeho trùnu...
2) Neuposlechnete-li tìchto slov..., tento dùm bude obrácen v trosky.
Èti Jer 37,1-3. Jeremjá dostateènì vysvìtloval, e si Bùh pøeje, aby se podrobili
Babylónu. Král Sidkijá vak proroka vyzývá, aby se modlil za zázrak. Stále
spoléhají na spojenectví s Egyptem. Nepøijímají Boí výzvu. Sidkijá nebyl ochoten pøijmout Boí vùlí, která byla jiná, ne jeho vlastní pøání.

K zamylení
K

Jak rozezná Boí poselství od toho, které není od Boha? Je pro tebe
pøitom rozhodující, zda je to poselství pøíjemné? Jaká kritéria pøitom
pouívá?
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Úterý
Jer 24,1-3
V které dobì mìl Jeremjá vidìní o fících? O jaké fíky se
jednalo?

Co vidí?
V roce 597 Babylóòané pod vedením Nebúkadnesara zaútoèili podruhé na Jeruzalém. Poprvé to bylo v roce 605 za Jójakima. Tenkrát byli
odvleèeni kníecí zajatci, mezi nimi také Daniel a jeho pøátelé. Tentokrát je zajat král Jekonjá, politiètí vùdci a pøedstavitelé obchodního ivota zemì.
Jsou to tisíce lidí. Národu je zasazena hluboká rána.
Nebúkadnesar dosazuje na trùn krále Sidkijáe v pøesvìdèení, e mu zùstane
podøízen. Tím spí, e jeho království je zcela oslabeno.
Králové, vlivní a majetní lidé jsou zodpovìdní. To oni jsou povinni zohledòovat Boí
pøání v ivotì národa. Jójakin nebyl dobrý král. Proto je normální, e nyní nese
dùsledky. A ti, kdo byli zajati s králem, nesou jistì nejvìtí vinu. Je to tak? Ne!
Èti 24,5-10. Jeremjá øíká opak. Ti, kteøí byli deportováni, jsou ty dobré fíky.
K tìm se Bùh pøizná. Oèekává, e oni se jetì zmìní, obrátí. Vyhnanství pouije
Bùh jako prostøedek, aby navázal dialog s tìmi, kteøí ho opustili.
A co se týká tìch, kteøí byli tentokrát uetøení, nemají se co vyvyovat. Nejsou
lepí ne ti, které byli deportováni. Ti, kteøí tu byli ponecháni, jsou ty patné fíky.
To, co je èeká, je strané. Bude to tím horí, kdy ani nadále nepøijmou to, co
sdìluje Jeremjá.

K zamylení
K

Pøemýlej o tom, jak mùe být dobrým fíkem.
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Støeda
Jer 29,4
Komu píe Bùh dopis prostøednictvím proroka Jeremjáe?

Dopis deportovaným
Pøedstav si zajatý lid, odvleèený do Babylóna. Jediné, co vìdí, je, e
jsou zde v pohanském mìstì, zatímco jiní zùstali v Jeruzalémì. Nejhorí je nejistota. Pohybují se mezi nadìjí a beznadìjí. Ztratili ve. Ale
nechtìjí se vzdát. Jediný paprsek nadìje pøináejí proroci, kteøí jsou mezi nimi.
Bùh je ovem pøed nimi varuje (èti Jer 29,31 a 29.8.9).
Boí lid musí ít a bude ít. Má mít nadìji, ale ne takovou, jak øíkají nevìrní proroci.
Jeremjá píe zajatcùm dopis, v kterém odmítá falené iluze. (Jer 29,4-23)
Znovu v dopise pøipomíná, e to, co se stalo, není náhoda. Bùh dovolil, aby byli
odvleèeni od Babylóna, protoe má se svým lidem jasný plán. Zatím stavìjte
domy a bydlete v nich... (29,5.6) Bude to trvat sedmdesát let! Nenechte se zmalomyslnìt! Modlete se za mìsto, protoe bude-li dobøe v mìstì, bude dobøe i vám.
A potom, a se vyplní sedmdesát let Babylóna, navtívím vás a splním na vás
své dobré slovo, e vás pøivedu zpìt na toto místo. Dám se vám nalézt a zmìním
vá údìl, shromádím vás ze vech pronárodù a ze vech míst, kam jsem vás
vyhnal, a pøivedu vás zpìt na místo, odkud jsem vás pøestìhoval. (Jer 29,10.11.14)

K zamylení
K

Máme se také modlit za mìsto a zemi, kde bydlíme?
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Ètvrtek
Jer 39,1.2
Jak dobyli Babylóòané judské království?

Konec
Král i lid dìlali ve moné, aby se vyhnuli obléhání. Jediný prostøedek,
který mohl pomoci, vak nevyuili. Nechtìli nic slyet o pravém, hlubokém obrácení. Teï u je pozdì.
Nebúkadnesar je zde. Obklíèil mìsto, prolomil mìstské zdi a... Pokraèování mùe
èíst ve 39. a 52. kapitole. Bìhem obléháni vypukl hlad, mìsto bylo znièeno,
chrám vyloupen, násedovaly muèení a vrady a nakonec - exil. Byl to konec
svìta, jejich svìta rozhodnì. Politika neexistovala, náboenství bylo poníeno,
zùstali bez chrámu, bez bohoslueb, bez knìí.
Judské obyvatele, kteøí zùstali v zemi, mùeme rozdìlit do tøí skupin. Jedni pøijali
svùj údìl a pod vedením správce Judska Gedaljáe chtìjí slouit Babylónu, aby
si zachránili ivot.
Druhou skupinu vede Jimael. Ti dále bojují proti Babylónu (Jer 40,7-16). Tøeti skupina, vedená Jóchananem, se zachránila útìkem do Egypta. Navzdory vem protestùm vzala s sebou i Jeremjáe. Potom se nám stopa naeho proroka ztrácí.

K zamylení
K

Je nìjaká souvislost èi podobnost mezi pádem Jeruzaléma a posledním
soudem nad svìtem?
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Pátek
Jer 43,8
Co mùe Jeremjá po pádu Jeruzaléma jetì prorokovat?

Epilog
Co se dá jetì øíct? Ve se u stalo. Prorok mìl pravdu. Scéna skonèila, nad zpustoeným mìstem spadla opona. Národ byl poraen
a prorok zmizel. Stalo se to rychle. V Egyptì se nám ztrácí ten, který
zvìstoval, e pøijde Boí soud. Ne zmizí, staèí vak jetì pøedat svá poslední
poselství.
Èti Jer 43,8-13. Ti, kdo hledali bezpeèí pod ochranou faraóna, se mýlili. Jeremjá
varoval, aby neutíkali do Egypta, ale podøídili se Babylónu. Nyní nesou dùsledky.
V letech 568-567 zaútoèil Nebúkadnesar na Egypt a rozdrtil ho. Nìkteøí Izraelci
musí tak podruhé proít hrùzu dobytí. Navíc v Egyptì plnì podlehli modloslubì
(Jer 44,15-19).
Jeremjá má vak jetì také poselství pro ty, kteøí jsou porobeni v Babylónì. Èti
Jer 50,8-10. U po deportaci v roce 597 jim napsal povzbuzující dopis. Nyní, kdy
je Babylón, jak se zdá, na vrcholu moci, Jeremjá opìt sdìluje Boí stanovisko
k situaci. 50. a 51. kapitola popisují dopøedu den, kdy Bùh vydá rozkaz, aby jeho
lid opustil Babylón, protoe toto mìsto bude znièeno. Bél a Marduk, bohové
Babylóòanù (Jer 50,2) mají poznat, e Bùh je jim nadøazen. A zajatí Izraelci? Ti,
kteøí zùstali, budou touto zkoukou oèitìni. Bùh nakonec definitivnì vyøeí jejich
situaci. Èti Jer 50,4.5.

K zamylení
K

Pøemýlej, kdy v biblických dìjinách, v dìjinách národù nebo církve
pøila zmìna díky oèiující zkouce. Co mùe znamenat tìký ale
oèiující proitek v ivotì jednotlivce?
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Uloit
1. I kdy Jeremjá pouívá výrazné názorné prostøedky, aby tak pøedal Boí poselství, zùstává sám proti mnoha faleným prorokùm, kteøí prorokují pravý opak.
2. Bùh posílá Jeremjáe, aby oslovil odpovìdné èinitele, zvlátì rùzné krále, kteøí
postupnì nastupují na judský trùn. Jasnì jim sdìluje, co Bùh od nich oèekává.
Ale marná snaha...
3. Jeruzalém je dobyt, èást obyvatel odvleèena.
4. Vyhnancùm v Babylónì píe Jeremjá dopis, v kterém je varuje pøed falenými
proroky. Povzbuzuje je také, aby pracovali pro dobro mìsta, ve kterém ijí.
Sdìluje jim, e zajetí bude mít svùj konec.
5. Babylóòané se vracejí do Jeruzaléma, rozboøí mìsto i chrám a na místì zanechají jen malou nesourodou skupinu obyvatel.
6. Ti, kteøí utíkají do Egypta, berou s sebou Jeremjáe, navzdory jeho protestùm.
Jeremjá jetì pøedává poselství od Boha. - Ukazuje se, e se splnilo, co
prorokoval.

Otázky k diskuzi
1. Jak mùeme obstát proti vìtinì?
2. I kdy nejsme králi, máme vliv na jiné lidi. Máme pøi svém rozhodování
brát ohled na to, jaký to bude mít vliv na jiné? Kde je hranice mezi
odpovìdností a pøetváøkou?
3. Kdy probíhá velké drama, je lepí být obìtí, nebo zùstat uchránìn?
Kdy ano a kdy ne?
4. Jeremjá povzbuzuje exulanty, aby stavìli domy. Pozdìji za èasu Ezdráe odmítají nìkteøí z nich vrátit se do vlasti právì kvùli svým domùm.
Jak je moné být ve svìtì a nebýt pøitom ze svìta?
5. Strach je patný rádce. Bojíte se posledního soudu? Proè? Co nás mùe
zbavit strachu?
6. Bùh je vytrvalý. Sleduje svùj plán, i kdy my uhýbáme nebo zrazujeme.
Co to znamená úèastnit se naplòování Boích plánù?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Hle, pøicházejí dny, je výrok Hospodinùv, kdy uzavøu
s domem izraelským i s domem judským novou
smlouvu. Jer 31,31

Studium Jeremjáových proroctví mohlo konèit u minulý týden. Proèetli jsme hlavní dìje a do konce. Proè jetì tento úkol? Nepochopili
jsme jetì plnì tohoto proroka náøku? Dluíme mu jedno. Nemáme ho
nazývat jen prorokem náøku. Pøedevím není zodpovìdný za to, co èinil
Izrael. On pøináel Boí vzkaz. Kdyby byl lid jen pøijal jeho poselství,
nemusel mladý prorok tolik hrozit!
Jetì nìco dluíme Jeremjáovi. Hledejme v jeho knize také vechna
zaslíbení a vechna kladná vyjádøeni. Pamatuje si pøece, e byl povolán, aby rozvracel a podvracel, nièil a boøil, ale také aby stavìl a sázel. Jeremjá na to nikdy nezapomnìl. Tak v jeho 30. a 31. kapitole
nacházíme základy teologie nové smlouvy.
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Nedìle
Jer 4,3.4
Jaký vztah má k judským a jeruzalémským obyvatelùm Bùh,
který jim posílá tento vzkaz?

Cesta zpìt
Èti Jer 3,12-18. Kdy nám nìkdo nedoporuèí urèitou cestu proto, e
na ní nìkdo strhal mosty, je tøeba jít jinou cestou. To právì dìlal Jeremjá: Vra se, Izraeli... navrate se, odpadlí synové...
Nemùeme tedy øíct, e by Bohu bylo jedno, kdy nìkdo padá. Snaí se naopak
ochránit lidi pøed nejhorím. Ani pro Izrael nebylo v tu chvíli jetì zcela pozdì.
Tak je to pro kadého èlovìka. Co se v ivotì stalo, stalo se. Mùe na to, díky
Boímu odputìní, zapomenout a zaèít znovu, s Bohem. O to se jedná vdycky:
zaèít znovu. Moná ije takový obyèejný ivot, v kterém se nepøibliuje k Bohu.
Vdycky je vak moné si øíct: Jak to bude dál? Kterou cestou budu pokraèovat?
Pak uslyí pozvání: Pojï, mùe zaèít znovu! Domníval jsem se, e mì bude
nazývat Otcem a nebude se ode mne odvracet...
Je krásné, kdy se nový zaèátek v naem ivotì stane realitou.

K zamylení
K

V Jer 3,14-18 Bùh øíká, co ve dá Izraeli, kdy se k nìmu vrátí. Jak to
mùe platit pro nás?
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Pondìlí
Jer 32,15
Jaký slib dal Bùh zajatcùm?

Znamení nadìje
Jeremjá se nikdy nevzdal nadìje. Ani ve chvíli, kdy byl Nebúkadnesar se svou armádou pøed Jeruzalémem. Dùkazem je 32. kapitola.
Navíc byl Jeremjá v tu dobu uvìznìn v domì judského krále. Nespoléhal ovem na plané nadìje. Je rozdíl mezi dùvìrou v Boí slíby a spoléháním na
falené nadìje.
Podle Jer 32,3-5 je pád Jeruzaléma jistý. V dalím textu èteme o zcela neobvyklém pøíkazu, který dostal Jeremjá. Jednoho dne k nìmu pøijde pøíbuzný a nabízí
mu, aby si koupil pole. To je zvlátní. A Jeremjá, vìzeò, pole koupí! Pøitom ví jen
to, e Bùh slíbil: Opìt se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice!
Èti Jer 32,36-44. Boí lid bude teï proívat velmi smutnou dobu. Proto mu Bùh
dává do budoucna znamení nadìje. Koupì pole je symbol znovuvybudování. Mìsto
a zemì budou znovu vystaveny. A pøedevím bude znovu upevnìn vztah mezi
lidem a Bohem. To je typicky Boí. V nejhlubí depresi nechává Bùh otevøené
dveøe, kterými najde národ cestu k pøipravenému poehnání.

K zamylení
K

Mùe i ty podobnì jako Jeremjá navzdory vemu pøedávat ve své
dobì a ve svém okolí zprávu o nadìji?
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Úterý
Jer 33,2
Jak se pøedstavuje ten, kdo zde dává slib?

Naprosto jasné
Kdy je Jeremjá vìznìn, Bùh dává závané sliby svéu národu. V tuto
chvíli se zdá nemoné, e by se mohly uskuteènit. Ale Bùh sám je
zárukou. Slibuje, e je oèistí od høíchù a dá jim svùj pokoj.
Èti Jer 33,14-18. Kdy Bùh dohlíí na budoucnost, mùeme mít klid. Kdy provádí lid zkoukami, dìlá to proto, aby ho pøipravil pro radostnou budoucnost. To je
toti Boí cíl: vést národ tak, aby byl pøipraven pro správu Mesiáe, kde je právo
a spravednost zákonem. (To je základ Boí vlády: alm 89,15).
Èti Jer 33,19-21.25.26. Tento slib má záruky. Je jisté, e Bùh splní své sliby. Èas
naplnìní se blíí. Pán, který uèinil zemi a udruje ji na jejím místì, se zaruèuje,
e tato dobrá zpráva je pravdivá.
Zùstává na nás, abychom umonili co nejvíce bliním mít uitek z této zprávy.

K zamylení
K

Jsou v Bibli zaslíbení, které nemá odvahu na sebe aplikovat? Proè?
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Støeda
Jer 31,33
K èemu se Bùh zavazuje?

Uzdravení je moné
Vra se, dokud není pøíli pozdì! Mezi Bohem a tímto zbloudilým
lidem existuje pouto, vztah. Bùh si pøeje, aby se tento vztah obnovil.
A právì o to se jedná ve 30. a 31. kapitole knihy, kterou studujeme. Je
to vrcholný bod knihy i Jeremjáova poselství. Tato èást se nazývá také kniha
obnovy. Mluví se v ní o nové smlouvì: Pøicházejí dny, e zmìním údìl svého lidu,
Izraele i Judy... (Jer 30,3)
Èti Jer 8,22; 30,12.13. Není tìké usoudit, co je dùsledkem takového stavu. Taková nemoc pøináí nevyhnutelnì smrt, zánik národa.
Zlo má vdy své dùsledky, nechává za sebou stopy i v ivotì jedince. Nezhojené
rány mùe léèit jen Boí zákrok, a se jedná o spoleèenství nebo o jednotlivce. Je
tøeba dovolit Bohu, aby zasáhl (Jer 30,17). A on zasahuje z jediného dùvodu:
miluje tento lid. Miloval jsem tì odvìkou láskou, proto jsem ti tak trpìlivì prokazoval milosrdenství. (Jer 31,3)

K zamylení
K

Co znamená výraz: Budete mým lidem a já vám budu Bohem. (Jer
30,22)
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Ètvrtek
Jer 31,31
Kdo je iniciátorem nové smlouvy?

Nová smlouva
Èti 2 Moj 19,3-6. Jak bys charakterizoval vztah mezi Bohem a Izraelem? id by to vyjádøil bez problémù: smlouva. Izrael je lidem smlouvy.
Ve zaèalo tehdy, kdy Bùh vzal tento národ otrokù za ruku a vyvedl
ho z Egypta, od Rákosového moøe a do Zaslíbené zemì. Dùleitým bodem byl
pobyt pod Sínajem. Tam Bùh jasnì øekl, e Izrael bude jeho královstvím knìí,
svatým národem. A oni spontánnì odpovìdìli: Budeme dìlat vechno, co nám
Hospodin uloil.
Nyní, za Jeremjáe, Bùh nabízí uzavøení nové smlouvy. Proè? Byla snad ta první
neplatná? Ne, ale Izrael ji poruil. Èti Jer 31,32. S touto mylenkou se v knize
Jeremjáovì setkáváme stále. Je nejvyí èas smlouvu obnovit. (Jer 31,31-34; id
8,8-12; 10,16.17)
Nová smlouva vysvìtluje, e vztah mezi Bohem a èlovìkem vychází z nitra. Proto
se mluví o zákonu napsaném na srdci. Novou smlouvou se zavazují lidé, kteøí na
Boha pro malièkost nezapomenou, ale chtìjí ho stále více poznávat. V srdci,
v nitru své bytosti se rozhodujeme, zda budeme ví silou stát na Boí stranì (Luk
10,27).

K zamylení
K

Co rozumí ty smlouvou s Bohem?
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Pátek
Posílám vás, abyste ukázali mou lásku, abyste dali zoufalým
novou nadìji, abyste vrátili jméno tìm, kdo ho ztratili...
(èernoská píseò)

Poslám tì!
Èti Jer 1,7. Kdy slyel Jeremjá tato slova, byl na poèátku své èinnosti. My jsme ji proli jeho knihu, seznámili se s jeho poselstvím
a ivotem. Poznali jsme, e tento ponìkud nesmìlý chlapec v Boí
síle splnil své poslání.
A - ty? Oslovilo tì zatím moná ne pøíli známé poselství Jeremjáe? Pokud ano,
je to úasné! Znamená to, e Jeremjáova práce i teï pøinesla svùj uitek. Znamená to, e doceòuje novou smlouvu.
Zbývá jetì nìco. Kdy existuje nová smlouva i ve tvém ivotì, stává se i ty
Jeremjáem. Èlovìkem, která má co dát. Bùh posílá i tebe s poselstvím do svìta,
kterému hrozí zánik. Posílá tì s tvými slabostmi i schopnostmi. Má urèité znalosti i zkuenosti. Moná se setká s problémy jako Jeremjá. Budou jistì obdobné, protoe lidé se dnes pøíli nelií od lidí Jeremjáovy doby.
Posílá tì stejný Bùh, který poslal mladého Jeremjáe, a øíká: Neboj se, budu
s tebou!

K zamylení
K

Co tì nejvíce zaujalo na Jeremjáovì osobnosti?

K

Co z jeho poselství tì nejvíce oslovilo?

K

Jaké poselství je podle tvého poznání nejdùleitìjí v naí dobì?

37

Uloit
1. I kdy bylo Boí poselství, které tlumoèil Jeremjá, dìsivé, nabízelo také monost nového zaèátku.
2. Tím, e Jeremjá v dobì obléhání Jeruzaléma koupil pole, dokázal, e Boí
sliby jsou dùvìryhodné.
3. Boí zaslíbení se týkají nejdùleitìjích hodnot: pokoje, radosti, spravedlnosti.
4. Izrael je v neøeitelné situaci, je nevyléèitelnì nemocný. Bùh to vak nevzdává
a chce léèit jeho rány.
5. Stvoøitel chce obnovit svou smlouvu v srdcích tìch, kteøí jsou ochotni se angaovat.
6. Kdy vztahuje tuto smlouvu i na sebe, Bùh tì pole jako Jeremjáe a ujistí tì
- jako Jeremjáe, e bude vedle tebe.

Otázky k diskuzi
1. Co to je návrat k Bohu, obrácení? V èem spoèívá? Co ve v sobì zahrnuje?
2. Co mùe být pro tebe znamením nadìje? A co pro tvé kamarády?
3. Pokoj, radost a spravedlnost. To jsou tøi charakteristické rysy spoleènosti, kterou chce budovat Pán Bùh. Jsou to pro tebe dùleité hodnoty?
Proè?
4. Mìl jsi nìkdy dojem, e má nìco nevyléèitelného? Je to pøehnané
vyjádøení? Vztahuje se to jen na nevìøící?
5. Èím se lií stará smlouva od nové?
6. Jak by vae skupina mládee mohla dìlat podobnou práci jako Jeremjá?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Bùh je na nebi a ty na zemi. Kaz 5,2

Kdy èlovìk vyel z ruky svého Stvoøitele, byl schopen pochopit boské vìci a jeho povaha byla v souladu s Boí vùlí. Jeho mysl byla sto
pochopit boské vìci. Bùh mu dal ulechtilé povahové rysy bez sklonu ke zlému. Obyvatelùm ráje byla svìøena péèe o zahradu.
Høíchem byl ale èlovìk poníen tak, e nebyl sám schopen ít zase
v souladu s Bohem. Nabídl se vak Kristus, který mohl propùjèit svou
boskou moc a spojit ji s úsilím èlovìka. Pokora pøed Bohem a víra
v Krista mùe z padlých Adamových dìtí udìlat zase Boí syny.
Plán, podle kterého mohlo být dosaeno vykoupení èlovìka, si ádal
nekoneèné obìti celého nebe. Andìlé padli pøed svým Velitelem a nabízeli se, e se sami obìtují pro èlovìka. Ale andìl nemohl zaplatit
dluh. Kristus ujistil andìly, e svou smrtí vykoupí mnoho lidí a znièí
toho, kdo má moc smrti. Znovu získá království, které èlovìk ztratil.
S Kristem získají království i vykoupené lidské bytosti a budou v nìm
ít vìènì. (TV 29.38.39)
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Nedìle
1 Moj 1,26.27
Co vechno se dovídá o pùvodu èlovìka z biblické zprávy
o stvoøení?

K Boímu obrazu
My lidé postavení do ivota na této planetì mùeme mít jistotu, e na
poèátku naí ivotní pouti stojí Bùh. Pøi stvoøení si pøál s námi sdílet
vìènost. Proto nás stvoøil. Vybavil èlovìka schopnostmi, které se mohly
stále více rozvíjet. Ze svého stovoøení mìl radost.
Bùh stvoøil z lásky. Pøedevím tuto lásku mìl èlovìk stále více vyzaøovat a být tak
Boím obrazem.
Nae sebeúcta i respekt k jiným lidem vznikají z poznání, e nás vechny stvoøil
Bùh, který nás také vechny miluje.
Najdìte biblické texty, které øíkají, v èem máme být podobní jako Bùh? Mat 5,48;
Jan 15,12 aj.
Najdìte v Bibli údaje o tom, èím se budeme vdy liit od Stvoøitele. 2 Sam 7,28; 2
Par 6,30; Mat 4,10; 1 Tim 6,16

K zamylení
K

Uveï alespoò pìt schopností, které Bùh vloil do èlovìka.

K

Jaký vztah má asi k nám Bùh, který nás tímto vím vybavil?
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Pondìlí
alm 139,1-16
Proèti si tuto malou biblickou antropologii. Èím se lií od
jiných nauk o èlovìku?

Postupnì v èlovìka?
ijeme v dobì, kdy jen málo lidí pøijímá mylenku, e zemi stvoøil Bùh.
Vìtina vìøí, e jsme výsledkem souboru náhod. Ty následovaly po
první náhodì - vzniku ivota. Na konci øetìzce náhod stojí èlovìk.
V tomto pojetí není místo pro Boha, Pána vesmíru. Èlovìk u není bytostí, kterou
nìkdo chtìl stvoøit, milovat, s kterou chtìl sdílet vìènost. Èlovìk je jen èlánkem
vývojového øetìzce.
Pokud by byla evoluèní teorie pravdivá, musíme hodnì bojovat o pøeití. Musíme
se stále ujiovat o tom, e máme nìjakou hodnotu, protoe na poèátku nebyl
nikdo, kdo by si nás byl pøál. Nemùeme poèítat s nikým, kdo by o nás mìl vdy
zájem. Jsme jen výsledkem náhody, jsme jen druhem ivoèiné øíe, jsme jen...
Humanisté zdùrazòují hodnotu èlovìka. Z èeho ji ovem lze vyvodit pøi uznávání
evoluèní teorie. Podle té pøeívají jen nejschopnìjí, a tudí jen oni mají hodnotu.
Kdy se èlovìk pøestane povaovat z Boí stvoøení, tìko hledá smysl svého
ivota i svou identitu.
Jakou roli hraje Boí slovo
- pøi stvoøení (alm 33,6,9; Skut 17,26),
- bìhem naí pozemské pouti (Skut 17,28; alm 119,105),
- pro vìèný ivot èlovìka (Jan 6,68)?

K zamylení
K

K

Èti alm 139,23.24. Co pro tebe znamená zpráva o tom, e
- Bùh tì stvoøil,
- ví o tvé ivotní cestì dopøedu a
- zná tì lépe ne ty sám sebe?
Spoèítej, kolika obrazy popisuje almista ve 139. almu skuteènost, e
nás Bùh zná.
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Úterý
Jan 3,16
Koho se týká Boí láska?

Boí Syn
Máme mnoho dùvodù pochybovat o tom, e nás Bùh jetì stále miluje? Kdy u my lidé pøipoutíme Boí existenci i jeho stvoøitelský èin,
nemáme èasto odvahu brát vechny ty krásné Boí sliby o odputìní
vánì. Je to a moc ideální, ne aby tomu dnení èlovìk chtìl vìøit. Má nejspí
mnoho záporných zkueností s lidskou láskou.
Kdy nás Pán Bùh chtìl pøesvìdèit, e jeho vztah k nám nekonèí, mohl udìlat
nìco víc ne poslat svého Syna? Vzneenou bytost, kterou tím vydal vanc otrlým lidem? Èti id 4,15.16. V Kristu vlastnì Bùh lidem øekl: Kdy nevìøíte v moji
lásku, uvìøte jemu, e vás miluji.
Máme-li sami sebe vidìt jako bytosti, které Bùh miluje, potøebujeme
a) dùvìru,
b) jistotu,
c) lásku,
d) vìdomí, jakou cenu nám Bùh pøipisuje.
Dùvìra k Bohu roste, kdy vidíme, jak se uskuteèòuje to, co Bùh pøedpovìdìl,
kdy se stane to, co zaslíbil. Proroctví a Boí zaslíbení, která si pøivlastníme, jsou
zdrojem této dùvìry a jistoty.
Svou lásku nám Bùh chtìl dokázat tím, e poslal Krista, kdy my jsme jetì byli
od nìho daleko. Mùeme sami sebou stále pohrdat, kdy jsme uvìøili, e Pán
Jeí za nás zemøel?

K zamylení
K

Poniovat své bliní nebo sám sebe - znamená poniovat Boí stvoøení.
Znamená to pohrdat láskou, kterou nám Bùh vyznal a projevil stvoøením
a vykoupením.
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Støeda
Øím 12,9.10
Co lze nazývat bratrskou láskou?

Bliního jako sebe samého
Respekt a láska k blinímu je pro nás tím tìí, èím ménì pøijímáme
sami sebe. Dávat mùeme to, co jsme pøijali. Pokud odmítáme vztah,
který k nám mají rodièe, Pán Bùh a jiní lidé - nenacházíme a nepøijímáme dobøe ani sami sebe.
To se potom promítá do naeho vztahu k jiným lidem. Odmítáme vechno
a vechny. Vèetnì sebe sama.
Køesan ví, e nepøítel spasení, satan, nás opravdu poníil, pokoøil, e jsme bídní
a odsouzeni zemøít. Ale je zde zpráva o omilostnìní, o nových monostech. O tom,
e Bùh svùj vztah k nám nezmìnil. Pro nìj jsme dosud milovanými Boími dìtmi.
Kdy uvìøíme té lásce, vichni získávají cenu - my i jiné lidské bytosti.
Èti Øím 8,1. Bùh nás neodsoudil, ale nabídl nám milost. Proto neodsuzujme sami
sebe ani své bliní.

K zamylení
K

V jakém smyslu je lidská zloba, agrese, terorismus i beznadìj
a sebevraednost dùsledkem høíchu? Nedá se s tím nic dìlat?
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Ètvrtek
1 Petr 1,18.19
Jakou hodnotu ti Bùh pøipisuje?

Bùh pøiel o èlovìka. Èlovìk pøiel o Boha.
Jak vlastnì o nás Pán Bùh pøiel? Proè nás musel získat zpátky? Jak
se to stalo? Platil bys nejvyí obìtí za to, na èem ti nezáleí? Myslí,
e by to mohl udìlat Pán vesmíru?
Kdo se ztratil?
Lidé se Pánu Bohu neodcizili jen v ráji, dodnes se mu ztrácejí. Tak pøicházejí
o svého Boha. Kristus popsal tøi typy ztracených lidí.
Ztracení jako ovce. Ztracená ovce si uvìdomuje, e se ztratila. Opustila stádo
i pastýøe, ale sama se nedokáe zachránit. Pøedstavuje vechny, kteøí si uvìdomují, e se odcizili Bohu a e se dostali do zmatku, poníení a pokuení, ale
neznají cestu zpátky.
Ztracení jako peníz. Ztracená mince naopak pøipomíná lidi ztracené v høíchu, kteøí
si vùbec neuvìdomují svùj stav. Odcizili se Bohu, a nevìdí o tom. Neuvìdomují si
nebezpeèí, které jim hrozí. Pøesto je na nich jako na penízi vyryto znamení, odkud pocházejí a kam patøí.
Ztracení jako syn jsou ti, kteøí u okusili Otcovu lásku, a pøesto dovolili nepøíteli,
aby je zajal a vedl podle své vùle. V podobenství nikdo marnotratnému, ztracenému synu po návratu domù nepøedhazoval a nepøipomínal patný zpùsob ivota.
Syn cítil, e mu jeho minulost odpustili a jednou provdy na ni zapomnìli.

K zamylení
K

Jakou hodnotu má ve vesmíru
- Kristùv ivot,
- Kristova krev - smrt?

K

Jakou hodnotu má pro tebe?

K

Jan 10,27-29. Vìøí tomu?

K

Blaise Pascal pøipsal Bohu tato slova: Nehledal bys mì, kdybych tì u
nebyl nael.
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Pátek
Jan 14,2.3
Co bylo Kristovým cílem, kdy byl na zemi?

Pøijde z nebe na zem
Kristus pøiel na zem zaplatit za èlovìka a dát vechny úèty do poøádku. Kdy pøijmeme jeho vyrovnání, bude mít pøed celým vesmírem
právo vzít nás k sobì domù. Ztracené ovce, ztracené peníze, ztracené
syny. Do zemì, kde nebude nic proklatého. Bude tam trùn Boí a Beránkùv.
Jeho sluebníci mu budou slouit, budou hledìt na jeho tváø na èele ponesou jeho
jméno... (Zjev 22,3.4)
Moná sis nìkdy myslel asi toto: Pane, ty jsi spravedlivý a vemocný. Ale v mém
pøípadì se mýlí. Je nestojím za tu tvou aktivitu. Trápí se se mnou zbyteènì.
To je velký omyl, to je falená struna! Tím odmítáme Boí moudrost a stavíme se
na Boí místo. Chceme soudit sami sebe, zatímco hodnocení pøísluí Bohu.
Øíkáme tím vlastnì, e Jeíova obì není pro nás dost dobrá. Pøesto by býval
Kristus pøiel i pro jediného èlovìka. Záleelo by mu na tom jediném, který by
stál o záchranu.
A právì tento Jeí pro nás pøijde. Jetì jednou vyle Otec svého Syna na zem.
Tentokrát proto, aby mu pøivedl zpátky domù ty, kteøí se ztratili.

K zamylení
K

Co se dá dìlat, kdy èlovìk nevìøí lásce druhého?
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Uloit
1. Èlovìk má mezi Boím stvoøením zvlátní místo.
2. Evoluèní teorie nedává dùvod pro to, aby èlovìk pochopil, jakou má vlastnì
cenu.
3. Bùh nás miluje. Dokázal to tím, e dal, co mìl nejcennìjího: Jeíe, jediného
Syna.
4. Plnit pøikázání o lásce - milovat bliní - není moné, kdy jsme sami nepøijali
skuteènost, e jsme Bohem milováni.
5. Cena èlovìka se rovná hodnotì, kterou Bùh dal za jeho záchranu.
6. To, co Bùh pro nás pøipravuje ve vìènosti, dokazuje, co pro nìho znamenáme.

Otázky k diskuzi
1. Jak je moné, e i nìkteøí lidé, kteøí v Boha nevìøí nebo nepøijímají
zprávu o Bohu Stvoøiteli, dokáí mít respekt k jiným? Mùete svou odpovìï zdùvodnit biblickým textem?
2. Najdìte nìkolik moných pøíèin, proè asi tolik lidí kolem nás dává pøednost zprávì o evoluci, ne by pøijalo informaci o tom, e èlovìka stvoøil
Bùh.
3. Pøeètìte text Fil 2,5-8. Proè Jeí takto postupoval? Co nám tento text
øíká o tom, co znamenáme pro Krista?
4. V èem spoèívá hodnota lidské bytosti? Je v její kráse, pracovních výsledcích, mylenkové schopnosti, v jejím charakteru?
5. Mají vechny lidské bytosti stejnou hodnotu?
6. Patøí Stvoøitel jetì dnes do svìta lidí?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Co je èlovìk, e na nìho pamatuje, syn èlovìka, e se
ho ujímá?Jen malièko jsi ho omezil, korunuje ho
slávou a dùstojností. alm 8,5.6

Jeden americký turista navtívil anglický zámek. Kdy si prohlíel
zahradu, zeptal se zahradníka, èím to je, e tam mají tak krásný trávník. Starý mu se chvíli zamylenì díval na trávník a potom odpovìdìl:
Prostì jsme trávu zaseli a trávník pravidelnì hnojíme, zaléváme
a peèujeme o nìj ètyøi sta let.
Ve, co stojí za to, vyaduje èas a péèi. I kadý z nás roste a vyvíjí se
postupnì. Nestaneme se dospìlými a zralými ze dne na den. Vyaduje to èas. A také trpìlivost. Na tomhle sloitém svìtì musí toho
hodnì snést - a pøedevím sám sebe.
I kdy uvìøí a pozná, e Bùh tì miluje a pøijímá tì takového, jaký
k nìmu pøichází, ve se najednou nezmìní. Jetì bude muset nìco
dotáhnout.
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Nedìle
1 Kor 13,11
Jak se zde charakterizuje dìtství?

Nauèit se mít rád
Malé dítì neumí jetì o sobì uvaovat. Postupnì se utváøí jeho sebepojetí tím, co ho obklopuje, a tím, co o nìm øíkají dospìlí, zvlátì
rodièe. Jejich hodnocení, kritika nebo pochvala postupnì vytváøejí zrcadlo, v kterém dítì vidí samo sebe.
Kadý projev rodièovské lásky pomáhá budovat v dítìti jistotu, e má právo být na
svìtì.
Èti 1 Jan 2,1. To je pøíklad, jak vychovávat. Kdy zhøeíme, má Bùh pro nás
povzbuzení a také odputìní. Vede k nás k tomu, co je dobré.
Èti Luk 19,5. Kristus umìl oslovit èlovìka, který sám sebe u nemìl v úctì.
Nepouil zdrcujcí kritiku, ale nabídl monost nového, lepího zaèátku tomu, kým
druzí opovrhovali pro jeho neèestnost.

K zamylení
K

Milovat znamená dìlat nìco pro to, aby druhý byl lepí.
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Pondìlí
Iz 7,14.15.16b
Jak dlouho mìl být pøedpovìzený syn vychováván u matky?

Dokud se nebude sám orientovat
V dìtství a mládí máme rùzná pøání a touíme po mnoha vìcech.
Dospìlí nám dávají øadu pravidel a rad, aby nám pomohli. Také od nás
hodnì èekají. e budeme zdvoøilí, vdìèní, e budeme dobøe studovat...
Nìkomu se to docela daøí, nìkomu ménì.
I nai vrstevníci mají na nás poadavky a svá kritéria. Víme, e chlapcùm se líbí
inteligentní, tíhlé, hezké dívky, které mají smysl pro humor. Ideální chlapec má
postavu atleta, je nápaditý a bystrý a u pøedem je jasné, e bude úspìný. Pokud neodpovídá tìmto kritériím, nemá nadìji! A tak se snaí se tìmto ideálùm pøiblíit. Sportuje, cvièí, nejí. Èeká, e se tak dostaví ten pocit ideálního já,
e bude sám se sebou spokojen, co bude odrazovým mùstkem pro dalí úspìchy. Pokud se ti to ale nepodaøí, cítí se frustrován a stává sám svým nepøítelem.
Frustrace vzniká,
- kdy nás odmítají ti, na kterých nám záleí a kvùli kterým se spíe ze strachu
o jejich pøízeò snaíme být dobøí (tak se mùeme snait kvùli rodièùm, kvùli
kamarádùm, které nechceme ztratit, kvùli partì, která by nás nebrala...),
- kdy se nám nedaøí dosáhnout ideálù, které jsme si sami vytyèili.
Èti id 1,12b. Kdy jsme mìli tu pøednost mít rodièe, kteøí sami respektovali
vyí, Boí autoritu, mohli jsme se u v dìtství lépe orientovat v tom, na èem
opravdu záleí. Naopak je neradostné, kdy dospìlý èlovìk jetì podléhá promìnlivým náladám, e je takový a takový, a to proto, e je poplatný rùzným
neodùvodnìným názorùm a poadavkùm lidí.
Je jedna autorita, její poadavky se nemìní a jsou úmìrné èlovìku. Tou autoritou
je Bùh, který nás osobnì zná (vzpomeòme si na 139. alm z minulého týdne).
Hovoøme s ním o svých ancích i selháních.

K zamylení
K

Jak ví, e Bùh ví o tobì osobnì?
Svìøuje mu nìkdy vedení svého ivota?

K

Nael jsi úplný klid ve vìdomí, e jsi Boím dítìtem?

K
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Úterý
Fil 3,13.14
Jaký ivotní cíl si stanovil Pavel?

Stanovit si cíl
Jedna ába spadla do díry v silnici a nemohla vyskoèit. I kdy se
snaila, nemohla se dostat ven. Kamarádky áby jí pøily na pomoc,
ale neuspìly. Za nìjakou dobu se tam vrátily a vidí, e ába tam u
není. Naly ji kousek dál v trávì, jak se raduje ze ivota.
Myslely jsme, e nemùe ven!
To ano, odpovìdìla ába, ale blíil se kamion, a tak jsem musela vyskoèit!
Právì, kdy je pøed námi nepøekonatelná zeï, nacházíme èasto øeení.
Vìdìt, kým jsem, najít své sebepojetí - to mùe být urèitý problém. Ale není to
jetì ivotní cíl. Mládí je vhodná doba pro stanovení ivotního cíle. Kdy ho má,
je dobré stanovit si nìkolik dílèích cílù. Prostì ten velký cíl rozloit do etap.
Pokadé, kdy dosáhne jednoho dílèího cíle, získá vìtí jistotu a velikou radost.
Pokud dosud cíl nemá, stanov si ho!

K zamylení
K

Mìl Pán Jeí ivotní cíl? Mùe dokázat z Bible, e mìl nìjaké dílèí
cíle?
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Støeda
Mat 25,14-18.24-30
Co víme o tøetím sluebníku?

Smutné sebepojetí
Tøetí sluebník z Kristova podobenství o talentech mìl jiné vlastnosti
a jiný pøístup ne jeho dva spolupracovníci. Byl zøejmì smutný, zahoøklý a neastný. A tak to zùstalo.
Proè? Hlavní dùvod byl asi ten, e neznal svého pána. Nepochopil, jak velké dílo
pán dìlá, a tak se nezapojil. Bál se a ze strachu nedìlal vùbec nic.
Stanovit ivotní cíl je dobré a nutné. Ale je tøeba se dát na cestu k cíli. Nikdy
nejsme sami, kdo nìco dìlá. Ná Pán také pracuje. (Mùj Otec pracuje bez
pøestání, i já pracuji. Jan 5,17)
Kdy se nám nedaøí, máme sklon stìovat si, e jenom my se snaíme. Kde je
Pán Bùh? Podobné problémy mìli lidé z Bible.
- Marta øíká Kristu: Kdybys byl tady, Lazar by neumøel. Kde jsi byl...?
- Uèedníci se diví, e Kristus na loïce spí.
Jene pravda je jiná. Bùh pracoval a pøipravoval ve døíve ne my sami.

K zamylení
K

Vezmi si papír a napi, co ti Bùh svìøil k podnikání. (Èti Mat 25,16.17)
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Ètvrtek
Fil 4,13
Jaké monosti má èlovìk, který spolupracuje s Kristem?

Boí dítì - ani více, ani ménì
Lidem hrozí dva hlavní problémy: pýcha a malomyslnost. Hora pýchy
nám brání pokraèovat v cestì, malomyslnost je propast. Pýcha i malomyslnost (nedùvìra, strach) nás nepoutìjí k Bohu. Je tøeba pochopit, e nemáme na co být pyní. Je tøeba pochopit, e nemusíme na druhé stranì
ani zoufat nad svou neschopností a slabostmi. Ani hora, ani propast, ale rovná
cesta. O tom píe prorok Izajá 40,3.4. Nikdo znás nemùe být nièím více ani
ménì ne Boím dítìtem.
Neexistují dvì identické osoby. Kadý dostal od Boha dary, kadý má ale také
své hranice. Èasto se zamìøujeme na své slabosti. Máme ale monost s dùvìrou
usilovat o dosaení dalích cílù. Bùh nám dal monosti a slíbil, e nám dá také
sílu. Dùleité je porozumìt naim høivnám, naemu ivotnímu dílu. Ve spolupráci
s ním pøineseme ovoce.
Èti Jan 15,5. I prùmìrný èlovìk, který ve spoleènosti nièím neupoutá, je v Boích
oèích jediný a mimoøádný. Ten, kdo pøijde ke Kristu, odchází u jiný. Kristus ho
promìòuje. A ve spolupráci s Kristem mùe konat velké vìci. Moná se o nich
nikdy nebude psát v novinách. Zato v nebeských knihách.

K zamylení
K

Ví, co znamená latinské pøísloví Ora et labora?
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Pátek
alm 139,14
Za co má David dùvod dìkovat?

Jsem spokojen?
Je moná snadnìjí napsat seznam svým problémù a veho, co se mi
na mì samotném nelíbí, ne toho, s èím jsem spokojen. Udìlejme si
test. Uveï, zda souhlasí s následujícími prohláeními - ano nebo ne.
- Jsem spokojen se svým jménem.
- Beru, e je mi právì ... let.
- Jsem srozumìn(a) s tím, e jsem mu (ena).
- Jsem rád, e mám své rodièe.
- Jsem srozumìn se svým vzhledem.
- Jsem srozumìn se svým duevním vybavením a uèím se s ním zacházet.
- Jsem srozumìn s finanèní situací naí rodiny a uèím se s tím zacházet.
- Jsem vdìèný za lidi, s kterými si rozumím.
- Jsem vdìèný za lidi, kteøí mì mají rádi.
- Vím, e jsem obdivuhodné Boí stvoøení.
Èti 1 Tim 6,6. Kdy jsme srozumìni s tím, kým jsme a co máme, jsme také
svobodní. Nejsme otroky vlastních nerealistických pøedstav.

K zamylení
K

Napi svou charakteristiku ve 3. osobì jednotného èísla.
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Uloit
1. Sebepojetí dítìte se utváøí prostøednictvím tìch, kteøí o nì peèují. Boí dítì si
uvìdomuje svou cenu díky tomu, kdo o nì peèuje - tedy Bohu.
2. Nae touhy a pøedstavy ovlivòují nae jednání. Nìkdy máme nereálné ideály.
Ve svìtle Boího slova upravujeme své sny a zamìøujeme se na nároèné a hodnotné cíle, které dosahujeme v Kristovì síle.
3. Je svrchovanì dùleité stanovit si ivotní cíl. Kdy na nìm pracujeme, poznáváme sami sebe.
4. Bùh nám dal kadému významné dary a monosti. Ani nae nedostatky nepopírají tento potenciál.
5. Spokojenost je zdrojem pohody.(Pokud si z ní neudìláme poltáøek pro lenochy nebo dùvod k posmìchu vùèi jiným.)

Otázky k diskuzi
1. V kolektivu nejsou jen lidé, kterým je dobøe a cítí se pøijímáni. Co mùeme udìlat, abychom takovému èlovìku pomohli cítit se lépe a dìlat
pokroky?
2. Co mùeme dìlat pro to, aby se nám sny nestaly zdrojem frustrace?
Mohou mít i staøí lidé sny a ideály?
3. Èím je nebezpeèná pýcha a èím komplexy ménìcennosti?
Z èeho vznikají a èím se iví?
4. Dokáe si vae tøída sobotní koly urèit reálný cíl, který by pozitivnì
stimuloval kadého z vás?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Co nemáme vichni jednoho Otce? Co nás nestvoøil
jediný Bùh? Mal 2,10

Je pravda, e k sebepøijetí se mùe dopracovat osobním úsilím. Tato
metoda tì vak nutnì povede k tomu, e se bude stále s nìkým
srovnávat a soutìit.
Je i jiná monost. Vychází z Boí milosti, která je k dispozici vem.
V køesanské perspektivì jsme vichni bratøi a máme být solidární.
Je moné být køesanem a zároveò chtít být lepí ne ostatní? Pro
Boha jsme vichni vzácní a vichni jsme si pøed ním rovni. Jeho Syn
zemøel pro vechny. A pro kadého.
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Nedìle
1 Jan 4,19
Kde vznikla láska nejdøíve?

On miloval jako první
Nìkteøí lidé se bojí, e Boha dostateènì nemilují. Ale to není hlavní
otázka. Problém spoèívá v tom, e nechápeme, jak nás miluje Bùh.
Láska je reakce. Podobnì je tomu u dìtí. Milují, protoe odpovídají na
srdeènou, dobrotivou lásku a péèi rodièù.
Kdy nemáme rádi bliní nebo Pána Boha, mùe to znamenat, e nepøijímáme
dostateènì jeho lásku. Sami svým úsilím nemùeme vyprodukovat lásku a kladný vztah. Jan vysvìtluje, e jsme schopni lásky, protoe nás Bùh miloval jako
první.
Dìti se nìkdy obviòují: To on zaèal! Podobnì mùeme my vdìènì øíct: To Bùh
nás miloval jako první!
Èti Jan 3,16.17. Polo si otázku, co pro tebe znamená tato Boí láska. Pøijímá
ji natolik, e ti brání ubliovat jiným lidem?

K zamylení
K

K

Vnímá lásku, dobrotu a péèi? Protoe - pokud ne, je tvùj ivot velmi
chudý a smutný!
Pøichází do styku s lidmi, kteøí dostali lásky a péèe jen velmi málo?
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Pondìlí
Èti Mat 22,39
Jak shrnuje Kristus obsah druhé desky zákona?

Já a ty
Vìtina lidí se shoduje v tom, e máme respektovat ivot druhého.
Psychologie se tím zabývá velmi dùkladnì. Ale jen Bible dává tìmto
vztahùm pravý rozmìr.
Milovat druhého jako sám sebe. K tomu je tøeba vìdìt, kdo jsem já, jaký vztah
mám mít k sobì. A to pomáhá stanovit právì první deska zákona, která mluví
o Boím vztahu k nám a o vztahu èlovìka k Bohu. Èlovìk stojí pøed Bohem, který
ho stvoøil, vykoupil a zachránil pro novou zemi. Èlovìk je tedy Bohem milovaná
bytost s perspektivou vìènosti.
Kdy má èlovìk takové sebepojetí a ví e stejné urèení má i jeho bliní, mùe mít
k nìmu respekt jako k dalí, Bohem milované bytosti.
Pøed Bohem jsme si rovni, nemáme právo se povyovat, ani se nemusíme druhých bát. Vichni jsme vyli z Boích rukou.
Boí nepøítel se snaí zpochybnit Boí lásku k èlovìku. Tak toti zpochybní i jeho
sebepojetí i vztah k bliním. Vlastnì obì desky svatého Boího zákona.

K zamylení
K

Jak jedná s lidmi, kteøí jsou - nebo se zdají být - pyní a arogantní?
Mùe jim nìjak pomoct, nebo je spíe povzbuzuje v jejich postojích?
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Úterý
Mat 15,28
Èím je pozoruhodná kananejská ena, která pøila za
Jeíem?

Respekt
Èti Mat 15,21-28. Jeí pøirovnal tuto enu k psovi. Uznává vak velikost její víry. Kristus se nìkdy na lidi hnìval, ale nikdy je neponíil.
Jedl u Zachea, pochválil cizince, oèistil malomocného.
Robert Burns projídìl Skotskem v doprovodu lechtice. Na cestì se setkal
s muem, který pocházel z jeho rodného mìsta, a hovoøil s ním. lechtic, který
Burnse doprovázel, byl netrpìlivý a potom mu vyèetl, e ho nechal èekat a mluvil
s èlovìkem, který mìl pinavou vestu. Burns odpovìdìl: Nemluvil jsem s vestou,
ale s èlovìkem.
Moná s tím souhlasí, e máme milovat jiné lidi. Nìkdy vak nastávají situace,
kdy ti to tak samozøejmé nepøipadne. Jaký dalí dùvod, proè projevovat lásku,
pøedkládá Kristus? Èti Jan 13,35.

K zamylení
K

Proè jsou nìkteøí lidé populární a jiní ne? Byl jsi nìkdy odstrèen stranou?
Mùe udìlat nìco pro toho, kdo je právì teï v takové situaci?
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Støeda
Efez 6,21
Jak se vyjadøuje apotol o bratru Tychikovi?

Uznání
Pøeètìte si i závìry jiných Pavlových epitol. Vìtinou v nich jmenuje
své spolupracovníky, zdraví je a krátce píe, za co je jim vdìèný. Oceòuje jejich práci, pomoc, víru...
Apotol se na konci nìkterých listù zmiòuje i o tìch, kteøí ztrácejí víru nebo
vykazují závaný odklon od církve. Prosí je, aby se vrátili, smíøili. Ostatním radí,
jak se k tìmto slabým chovat. Cítíme, jak Pavel ije s jednotlivými sbory i jejich
èleny.
Nesname si ve vlastním zájmu získat nìkoho neupøímným vychvalováním. Víme,
e jsme vichni jen neuiteèní sluebníci. Nebojme se ale øíct, za co mu vdìèíme, èím je nám vzácný. Kadý èlovìk potøebuje nìkdy upøímné ocenìní a povzbuzení. Mnoho lidí vnitønì strádá, trpí samotou, povaují svùj ivot za zmaøený
a nejradìji by ho ukonèili.

K zamylení
K
K

Vzpomeò si, komu jsi byl vdìèný za nìkolik upøímných, srdeèných slov.
Vnímej lidi kolem sebe a pøemýlej, jestli mùe i ty nìkoho povzbudit
tak, jako nìkdo jiný povzbudil tebe. (1 Kor 1,4)
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Ètvrtek
Ef 5,33
Jak má mu milovat svou enu?

Manelství
Mnoho problémù v manelství vniká tím, e se jeden snaí milovat
druhého, ale nemá poøádek ve vlastní osobnosti. Je rozporuplný, sám
si nerozumí.
Jiná potí je v tom, e dnení èlovìk èasto neumí pøijímat lásku, necítí se poctìn,
kdy mu ten druhý chce dát sám sebe. Láskou se nemá pohrdat, druhým èlovìkem se nemá pohrdat.
Èti Efez 5,28. Zde je vysvìtluje, e mu a eno tvoøí jedno, kde není mono
milovat sebe a nemilovat druhého. Ani nelze milovat druhého a nemilovat sebe.
Jen nezralý èlovìk, který nezodpovídá plnì sám za sebe a nemá vnitøní svobodu,
není ani schopen sám sebe darovat.

K zamylení
K

K

Myslí, e je vnitøní pokora potøebná k tomu, abychom mohli pøijmout
a ocenit lásku druhého a abychom se nechali druhým obohatit?
Platí to jen pro manelství nebo i v jiných vztazích?

60

Pátek
Luk 6,38
Jakou zákonitost zde vyjadøuje Mistr?

Dávejte!
Nemáme dávat jako nadøazení. Nemáme dávat jako podrobení. Máme
pøedevím pøedávat, vdy jsme sami toho tolik dostali! Nemusíme
proto hledat po kapsách nìjaké zbytky. Sami jsme mnoho dostali,
mùeme proto hodnì dát - vrchovatou míru.
Kristus øíká, e k takovému dávání patøí také schopnost dát odputìní. Kdy
víme, e nám Bùh odpustil, a toto odputìní jsme pøijali, odpoutíme i my. Buïte
k sobì navzájem laskaví, milosrdní, odpoutìjte si navzájem, jako i Bùh v Kristu
odpustil vám. Efez 4,32
To jsou zákonitosti plného ivota, který Spasitel pøiel dát tìm, kdo ho slyí. Jan
10,10b.

K zamylení
K
K

Co se ti nejhùø dává?
Co bys poznamenal k následujícímu citátu? Jen dar sebe sama
odùvodòuje bytí.
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Uloit
1. Nìkdo miloval první: Bùh èlovìka, rodiè dítì... Boí láska umoòuje i nám
milovat.
2. Kdy si neumíme pøiznat, jací jsme, zkresluje to ná pohled na nás samotné
i na druhé.
3. Kdy vìnuje èlovìku èas nebo pozornost, pomùe mu, aby nebyl sám, aby
se mohl sdílet, aby i on získal schopnost mít nìkoho rád.
4. Uznání, vdìènost a podìkování pøinesou radost tomu, kdo je slyí, i tomu, kdo
je vyjádøí.
5. V mnoha neastných manelstvích se lidé vzájemnì neumìjí pøijmout nebo
jednotlivý partner nepøijímá ani sám sebe.
6. Kdy se nìèeho vzdáme proto, abychom to mohli dát druhému, projevujeme
mu tím dùvìru, e on nás mùe zase obohatit.

Otázky k diskuzi
1. Co mùe udìlat pro toho, kdo v útlém dìtství nepoznal lásku a neumí
milovat?
2. Co mùeme udìlat pro to, abychom nemìli o sobì pøíli vysoké ani
pøíli nízké mínìní?
3. Jak je mono najít na druhém nìco, co stojí za uznání?
4. Pøemýlejte, jak byste mohli nìkterým èlenùm ve sboru udìlat radost,
ocenit jejich snahy. Myslete i na ty, kteøí vám nejsou sympatiètí. Moná
máte o nich zkreslené pøedstavy. Moná o sobì vzájemnì nic nevíte.
Odvate se je upøímnì oslovit. Udìlejte to.
5. Co oèekáváte od manelství? Co èekáte od svého budoucího partnera?
Co jste pøipraveni mu darovat?
6. Vyprávìjte si své záitky o tom, jak jste nìkomu nìco darovali. Domníváte se, e vìtina lidí umí pøijímat, co jim nìkdo daruje?
7. Setkali jste se s tím, e by majetní lidé nebyli ochotni dát ze strachu, e
by jim ubylo? Které jiné dùvody nám brání dávat?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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A odpus nám nae viny, jako i my jsme odpustili tìm,
kdo se provinili proti nám. Mat 6,12

Jeden japonský kameník opracovával kameny a celý den na nìj pálilo
slunce. Byl ze svého údìlu neastný. Usoudil tedy, e kdyby byl sluncem, svítil by mírnì na vechny. Jeho pøání bylo splnìno. Svítil mírnì
a pøíjemnì na vechny. Náhle ho vak zastínil mrak a on pochopil, e
slunce má svá omezení. Pøál si být mrakem. Jako mrak spoutìl dé
a blesky na zem.
Potom pochopil, e je nìco silnìjího ne mrak. Skála, která odolala
bleskùm. Stal se tedy skálou a cítil se mocný. Pøiel vak mladý kameník, pohvizdoval si a zaèal pracovat se skálou. Tak se pùvodní kameník stal opìt kameníkem a byl spokojen se svým pùvodním údìlem.
Nepøijmout sám sebe znamená ít v zemi, kde je stále zima a nikdy
jaro. (C.S.Lewis)
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Nedìle
alm 121,1.2
Kde hledáme pomoc?

Høích a sebepøijetí
V Bibli máme mnoho lidských pøíbìhù. Porovnejme pøíbìhy dvou muù,
kteøí se znali a mnoho spoleèného proili. Uèedník Petr a Jidá.
Èti Luk 22,54-62; Mat 27,1-10. Najdìte podobnosti a rozdíly mezi
tìmito dvìma uèedníky.
Pøedstav si, e vidí krásný strom. Náhle zjistí, e je zasaen nemocí. Mùe
øíct: Ten strom je patný, musíme ho porazit. Mùe vak také øíct: To je krásný
strom, ale je napaden... Oetøíme ho.
Znamená to, e se s høíchem nemáme smíøit. Naím pùvodním urèením z ráje
není být høíným. Sami se ale neumíme uzdravit. Nemáme se vak høíchem stále
zabývat. Máme konstatovat svùj nedobrý stav - a obrátit svou pozornost na Krista.
Høích je tak silný, e se mùeme domnívat, e patøí k naí identitì. Nae úsilí
vyrovnat se se svými slabostmi a selháváním je èestné, ale není dostaèující.
Potøebujeme pøijmout Krista.

K zamylení
K

Kdy se dívám na sebe, nevím, jak bych mohl být zachránìn. Kdy se
dívám na Krista, nevím, jak bych mohl být ztracen. (Martin Luther)
Mùe to øíct také?
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Pondìlí
Jak 3,9b
Kdo nese v sobì Boí obraz?

Nesu obraz
Høích kazí ná ivot a deformuje Boí obraz v nás, ale nemùe ho
znièit úplnì. Jsme stále bytostmi, které si mohou vybrat a rozhodnout
se. Stále nám zùstává urèitá, i kdy zeslabená schopnost odliovat
dobré od zlého, rozhodovat se a jednat. Nae identita zaèíná u Boha, který nás
stvoøil ke svému obrazu, nezaèíná s høíchem.
I kdy v sobì nemáme spravedlnost ani svatost, pøece máme pro Boha urèitou
cenu. Høích znièil nai spravedlnost, ale nedokázal, aby nás Bùh pøestal milovat
a abychom pro nìho u nic neznamenali. Bùh se nás po Adamovì pádu nevzdal.
Poèítá s námi tak jako s lidmi na poèátku a vkládá do nás svùj obraz.

K zamylení
K

2 Kor 3,18. Jak se zase stáváme nositeli Boího obrazu?
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Úterý
Fil 2,5
Èím se má formovat nae mylení a cítìní?

Pokora
Pokora není ménìcennost, není to popøení naich schopností ani pasivita. Falená pokora se èasto projevuje tím, e nìkdo zdùrazòuje
své chyby a nedostatky.
Èti Fil 2,3. Takovou pokorou mìl Kristus, o kterém se píe v dalích verích. Mìl
vysoké postavení u Boha, ale vzdal se ho, aby mohl slouit lidem. V poslunosti
podstoupil i smrt na køíi. Nebylo to slaboství, ale síla. Jeí neel na Golgatu,
protoe by byl slabý, ale protoe byl silný.
Být pokorný neznamená ovládat druhé, ale umìt ovládat sám sebe. Skuteèná
pokora spoèívá v tom, e uznáváme svou závislost na Bohu. Kdy poznává
Boha, ví také, kým jsi ty. Ví, e jsi jeho dítìtem. Mùe následovat Kristùv
pøíklad, být pokorný i silný.

K zamylení
K

Uveï, co je charakteristické pro skromného èlovìka.
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Støeda
Pøísl 16,18
Jaké dùsledky mívá pýcha a domýlivost?

Pýcha
Èti Jer 48,7. Pýcha moábských se projevovala ve tøech oblastech:
1. spoléhali na své èiny a majetek,
2. pohrdali Bohem,
3. posmívali se Izraeli.
I my jsme v trojím nebezpeèí pýchy:
1) Ve vztahu k sobì, kdy øíkáme, e nikoho nepotøebujeme. Potom máme sklon
povaovat se za neomylné a stávají se z nás malí tyrani.
2) Ve vztahu k Bohu, kdy si myslíme, e se sami spasíme. Potom se vlastnì
stavíme na Boí místo.
3) Ve vztahu k druhým, kdy se na nì díváme shora a jednáme s nimi nadøazenì.
Kdy druhými opovrhujeme, stáváme se autoritativní. Smutné je, e se tak od
jiných izolujeme a nakonec nás lidé úplnì odmítají.
Bùh nás ve svém Slovu uèí dívat se na jiné jako na sobì rovné. Potom mùe být
Bùh uprostøed nás vech.

K zamylení
K

Mùe mít skromný a pokorný èlovìk také ambice a hrdost?
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Ètvrtek
Jan 20,17
Jak nás uèí Jeí dívat se na Boha?

Kým je pro nás Pán Bùh?
Mat 6,9; 7,7-11. Vytváøíme si urèitou pøedstavu o Bohu a také ji pøedáváme druhým. Pøedstavu Boha Otce nejdøíve spojujeme s pøedstavou
svého pozemského otce. Èím více poznáváme nebeského Otce, upøesòuje se nám jeho obraz.
Druzí lidé vnímají, jaký je ná vztah k Bohu. To nelze dlouhodobì hrát. Hlavnì
nai kamarádi, kteøí Boha neznají, vycítí, kým pro nás Pán Bùh je.

K zamylení
K

Jaký je vztah mezi tvou pøedstavou Boha, tvou zkueností s ním
a zprávami, které o nìm má z Bible?
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Pátek
Jan 13,17
Staèí informace k vnitønímu uspokojení?

Hlas svìdomí
Vìdìt a jedat - to jsou dva samostatné pojmy. Je ovem dobré, kdy
víme a pøitom jednáme. Studuje tyto úkoly, a získal jsi tudí informace o tom, e Pán Bùh tì pøijímá navzdory vem tvým chybám, slabostem a høíchùm. Tvé vyznané høíchy pøejímá Jeí Kristus. Stojí nad tím v údivu,
je to nepochopitelné.
Tvé svìdomí tì obviòuje, ale ne proto, e by bylo tvým nepøítelem. Svìdomí je
Boí dar a tvùj pøítel. Je troku jako budík. Kdy se celý vyzvoní, zastaví se. Ty
se probudí a zacvakne ho. Pocit viny nás probouzí a trvá tak dlouho, dokud
chybu neuzná, nevyzná a podle moností nenapraví. Kdy získá jistotu odputìní, pocit viny se ztrácí.
Bùh nám dal svìdomí, abychom neili ve stálých vnitøních konfliktech a abychom
se zøekli toho, co nám kodí. Potom mùeme pøijmout sami sebe.
Sami sebe bychom vak nemohli pøijmout ani respektovat, kdybychom lapali po
Boím zákonì. Kdy vnímá hlas svìdomí, mùe mít vnitøní klid. Kdybys jím
pohrdal, nemùe být astný.

K zamylení
K

K

Najdi podle konkordance nìkolik biblických textù, v kterých se píe
o svìdomí.
Odkud máme svìdomí? Èím to je, e se svìdomí rùzných lidí lií?
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Uloit
1. Kdy høích vstoupil do svìta, naruil Boí obraz v nás. Poznamenává nai
osobnost, ale pùvodnì do ní nepatøil.
2. Nae cena není závislá na naí høínosti, ani na naich zlých skutcích. Spoèívá v tom, e nás stvoøil Bùh a zaplatil za nás výkupné v Kristu.
3. Pokora je základní køesanská vlastnost. Nespoèívá v popøení sebe sama, ale
v pøijetí naí závislosti na Bohu.
4. Pyný a arogantní èlovìk odmítá Boha i bliní, aby mìl místo jen pro sebe.
Kdy zná jen sám sebe, sám sebe tím nièí.
5. Bùh je nazván naím Otcem. Je nejlepí ze vech otcù. Osobnost naeho
tatínka je významná pro nai pøedstavu nebeského Otce, ale není definitivní.
6. Kdy nás svìdomí upozoròuje na to, nedìláme správnì, nechce nás deprimovat, ale povzbuzuje nás, abychom uznali vinu, pøijali odputìní a zmìnili své
jednání.

Otázky k diskuzi
1. Definujte høích. Jaké má dùsledky?
2. Jaký je rozdíl mezi pokorou a komplexem ménìcennosti?
3. Mùete popsat hranici mezi pýchou a zdravým sebevìdomím? Mezi
arogancí a jistotou?
4. Mùe se svìdomí zmìnit?
5. Hovoøte o nìkolika biblických verích popisujících svìdomí, které jste
v týdnu nali.

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Neboj se, já jsem tì vykoupil, povolal jsem tì tvým
jménem, jsi mùj. Iz 43,1b

Èlovìk vyel z Boích rukou jako vyváená, harmonická bytost. A mìl
jetì se monost dále rozvíjet v oblasti tìlesné, duevní i duchovní.
Tuto pøednost nám Stvoøitel dává stále. I kdy høích mnohé znemonil, je i èas naeho pozemského ivota urèen k tomu, abychom v nìm
vyuili monosti a rozvinuli dary, které kadý máme. Byl a je nám
urèen rùst, rozvoj, vìènost.
Moná øekne, e kadodenní skuteènost je jiná. Mnoho vìcí nás
brzdí, sráí, nastavují se nám falená zrcadla. V kadém pøípadì má
vak v rukou dar ivota, èas, který je ti vymìøen na zemi, i ten, který je
ti nabídnut ve vìènosti. Je to velká ance. Mám ale radu. Udìlej to
jako mnoho moudrých lidí - svìø ho do spolehlivìjích rukou. Já vak,
Hospodine, dùvìøuji tobì, pravím: Ty jsi mùj Bùh, moje budoucnost je
ve tvých rukou. (alm 15,16a)
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Nedìle
1 Moj 2,7
Jaké je pùvodní urèení èlovìka?

Dar ivota
Kdy Bùh stvoøil èlovìka, daroval mu ivot. Dal mu také strom ivota,
který mìl ivot zprostøedkovávat. Pán Bùh si pøeje, aby èlovìk il a byl
astný, opravdovì, hluboce astný.
Izraelcùm èasto vysvìtloval, která cesta vede ke smrti a která k ivotu. A vdy
dodal: Vyvol si tedy ivot!
Èti Jan 10,9.10. Kristus se pøedstavuje jako chléb ivota, jako dárce ivé vody,
jako ivot sám. Dává ivot svìtu. Dokonce proto pøiel na svìt, aby ti, kdo ho
slyí, mìli kvalitní, plný ivot.
Èti Zjev 22,17. Máme také pøijít a nabrat si zadarmo vodu ivota.
To ve nás má pøesvìdèit, e celému nebi záleí na tom, abychom ili. Svrchovaným Boím pøáním tedy je ná plný, vìèný ivot a my se nemáme spokojovat
s nièím mením, kdy nám Stvoøitel nabízí tak dokonalý dar.
Èti Jan 10,10a. Kdo si pøeje nai smrt?

K zamylení
K

Kolik let u vlastní dar ivota?
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Pondìlí
1 Sam 16,7
Èím je nae nitro, srdce, tak dùleité?

Takový, jaký opravdu jsem
Øíká se, e pøítel je ten, pøed kým se nebojíme být takoví, jací jsme.
V tom smyslu je Pán Jeí naím pøítelem, protoe pøed ním mùeme
být opravdu otevøení a nemusíme se bát, e ztratíme jeho pøátelství.
Také rodina je prostøedí, kde je nás vidìt popravdì, i kdybychom o sobì vechno
neøekli. Nejpravdivìji nás ovem vidí Bùh, pøed ním neskryjeme nic. Smíme mu
také vechno øíct a on to vnímá. Rozhovor s ním v modlitbì je proto úasný dar,
èasto vak nedostateènì vyuívaný.
V Praze se pøed krátkou dobou vyetøoval pøípad krádee perkù. Ztratily se
v bytì, kde bydlí pomìrnì mladá rodina. Rodièe jsou lékaøi, syn má tøináct let.
Paní má perky velmi ráda. Nakonec se zjistilo, e perky vzal a schoval syn. Byl
toti vdycky doma sám, rodièe mu se mu snaili nahradit svou pøítomnost hraèkami, dárky, penìzi. Ta kráde bylo jeho voláním...

K zamylení
K
K

Umíte si doma laskavì øíct pravdu?
Pøeèti si slova staré písnì: Tak, jaký jsem, aè nemám nic, vak e mi
krev tvá kyne vstøíc a e mnì volá víc a víc, Beránku Boí, k Tobì jdu!
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Úterý
1 Moj 3,10.11
Kdy se èlovìk poprvé bál?

Strach
ivot lidí silnì naruuje strach. Vzniká, kdy se èlovìk cítí sám a hrozí
mu nìco silnìjího ne je on. Kadý je vlastnì sám, kdy není s Bohem.
To potom stojí na stranì nepøítele. Bùh nás ale chce osvobodit od
veho, co znehodnocuje ná ivot. Chce nás zbavit strachu. Mnoho Boích slibù
zaèíná slovy: Neboj se!
Èti 2 Tim 1,7. Opakem strachu, tedy naruených vztahù, je vztah dùvìry, lásky
a sdílení. Ten v nás vzbuzuje Bùh. Kdy máme stále ducha báznì, znamená to
zøejmì, e jsme jetì nepøijali Boí dar síly, lásky a rozvahy. V tom pøípadì to
nenechme tak!
Kdy se snaíme sami pøekonat hluboký strach, snaíme se témìø o nemoné.
Ale má to øeení! Pøes propast strachu hází nìkdo z druhé strany lano. Nìkdo
umí lépe ne my navázat vztah, ujistit nás, e mu mùeme vìøit. To je to, èemu
øíkáme dílo spasení, záchrany od strachu. Èti o tom u Øím 8,31-37.

K zamylení
K

Jak bys popsal rozdíl mezi skromností a strachem?

K

Najdi alespoò tøi biblické texty se slovy Neboj se!

K

Nauè se postupnì zpamìti pasá z 8. kapitoly Øímanùm.

74

Støeda
Joz 24,15
Co vechno tím Jozue vyjádøil?

Kadý sám za sebe
Èlovìk se rodí jako nejnesamostatnìjí ze vech tvorù, je plnì závislý
na péèi jiných, a to velmi dlouho.
Dospìlý je ten, kdo si umí zajistit základní ivotní potøeby. Samostatný dospìlý je ten, kdo umí zváit monosti, z kterých mùe vybrat, rozhodne se
pro jednu z nich a ví, e je za to sám zodpovìdný. Nevymlouvá se na nikoho
a nenechává si otevøená zadní vrátka.
Samostanost spoèívá také v tom, e si nestìujeme na druhé, e neudìlali nìco,
co jsme mohli udìlat my. Samostatnost je tedy také schopnost vyuít pøíleitosti.
Pøed Pánem Bohem budeme jednou stát samostatnì a zodpovídat sami za sebe.
Jen ten, kdo je samostatný a zodpovìdný sám za sebe, je schopen sám sebe
také dát - v manelství, v ivotním úkolu...

K zamylení
K

Buïme dnes vdìèni rodièùm, uèitelùm, kteøí nás vedou k samostatnosti
a zodpovìdnosti za nae rozhodnutí.
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Ètvrtek
Øím 8,28; 1 Jan 3,2; 5,15.18.19.20
Jak lze získat toto vìdìní?

Víme
V záhlaví dnení stati jsou vere, ve kterých èteme o jistotách prvních
køesanù.
- Vìdìli, e vecko pomáhá k dobrému tìm, kdo milují Boha.
- Vìdìli, e pøi Kristovì pøíchodu budou promìnìni k jeho podobì.
- Vìdìli, e je Bùh slyí a odpovídá na jejich prosby.
- Vìdìli, e Boí Syn pøiel a dal jim schopnost rozliovat...
Mùeme øíct, e spoleèenství vìøících sdílí spoleènou víru, spoleènou nadìji. Toto
vìdìní je i v Písmu formulováno jako uèení.
Ale kadý z nás se stává vìøícím a tehdy, kdy tyto hodnoty nese v sobì osobnì jako poklad (2 Kor 4,7). Teprve kdy jimi ijeme, mají pro nás samotné smysl.

K zamylení
K

Napi své vyznání:
Vím, e...
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Pátek
2 Tim 1,12
Kdy se obsah vìdìní stává osobní vírou?

Vìøím
Køesan ví a vìøí tehdy, kdy se dívá na Krista. Køesanství není filozofie, soubor moudrosti, ideologie, ani soubor zboných praktik. Køesanství je ivot s Kristem. Kdy ho vidíme poprvé, nejdøíve jsme snad
pøekvapeni, zaraeni, potom na nìj hledíme v údivu. A kdy nám øekne: Pojï za
mnou, jsme ochotni za ním jít. A také na nìho èekat. Tak to je køesanství,
kristovství. Cesta za Kristem a ivot s ním.
Èti 2 Tim 1,8. Vichni uèedníci vèetnì apotola Pavla mìli pro lidi tuto hlavní
zprávu: Jeí Kristus - slíbený, vtìlený, ukøiovaný, zmrtvýchvstalý, pøicházející.
Proto píe Pavel mladému Timoteovi, jak mluvit a svìdèit o Kristu.
Vìøit v Krista a o své víøe øíct - to má k sobì blízko. Existují situace, kdy mùe
podat svìdectví o své víøe slovy. Mùe pøátelùm nebo známým øíct o svém ivotì
a o víøe, o tom, co pro tebe znamená Kristus. Je to nìkdy moné i v rámci studia,
napø. biologie, dìjepisu...
Výmluvné jsou pro tvé kamarády ale i tvé postoje v rozhodujících chvílích. Èin
vìtinou øíká více ne slova.
Kdy bere Boha vánì, bude moci v takových situacích jednat klidnì a pøirozenì.

K zamylení
K

Co je nejèastìjí zábranou, e neøekneme o své víøe?
- máme malé znalosti,
- kamarádi nemají pro to pochopení,
- bojíme se, e se budou posmívat,
- e si toho ani nevimnou
- aj.
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Uloit
1. Èlovìk je úasným Boím stvoøením. I kdy padl, Bùh mu vykoupením vrací
cenu a statut milovaného dítìte.
2. Svému Stvoøiteli, který zná nae nitro, nemùeme nic namlouvat. Nesname
se o to. Naopak mu v modlitbì otevøme srdce a mluvme s ním. Tak budeme
pravdivìjí i pøed lidmi.
3. Strach je zbraò, kterou jsme høíchem dali do rukou Nepøíteli. Bez Boha jsme
osamoceni, bojíme se a nemáme sílu. Bùh nás ovem v této situaci nenechává, ale hází nám pøes propast záchranné lano, svou nepodmínìnou lásku.
4. Jen kdy jsme samostatní a schopni nést za sebe odpovìdnost, mùeme se
také darovat. Buïme vdìèni tìm, kdo nás vedou k samostatnosti a zodpovìdnosti.
5. Protoe Nepøítel nám rozíøil po zemi falené informace, je dùleité vìdìt, jak
to skuteènì je s naím ivotem, smrtí, odplatou. To se dovídáme ze zdrojù
Boího slova.
6. To, co se dovídáme, mùeme osobnì srdcem akceptovat a uvìøit. Protoe se
vak jedná o informace o bytosti, záleí na naem vztahu k ní, na naem
vztahu ke Kristu. Kdo pozná Krista a vìøí mu, získává také odvahu øíct o nìm
jiným lidem.

Otázky k diskuzi
1. Jmenujte problémy, s kterými se setkáváte, kdy chcete blíe poznat
Krista a jít za ním?
2. Popite, co z Boího pokladu jste zatím poznali a z èeho máte radost
(2 Kor 4,7).
3. Který slib z Bible u Pán Bùh splnil i vám?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Druhého dne tam byl opìt Jan s dvìma ze svých
uèedníkù. Spatøil Jeíe, jak jde okolo, a øekl: Hle,
beránek Boí. Ti dva uèedníci slyeli, co øekl, a li za
Jeíem. Jeden z tìch dvou vyhledal nejprve svého
bratra imona a øekl mu: Nalezli jsme Mesiáe, co je
v pøekladu Kristus. Jan 1,35.36.41

Povoláním Jana, Ondøeje a imona, Filipa a Natanaela byl poloen
základ køesanské církve. Jan Køtitel pøivedl ke Kristu dva ze svých
uèedníkù. Jeden z nich, Ondøej, vyhledal pak svého bratra a pozval ho
k Spasiteli. Potom byl povolán Filip a ten el a vyhledal Natanaela.
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Nedìle
Mat 26,35
Jak projevovali uèedníci svou oddanost Jeíi? Bylo to
upøímné?

Oddaný Mistru
Petr sedìl venku na nádvoøí. Tu si ho vimla jedna sluka: Ty jsi také
byl s tím Jeíem z Galileje! Ale Petr pøede vemi popøel: Ani nevím,
o èem mluví!
Pak si to namíøil k bránì, kde ho uvidìla jiná a upozornila okolostojící: Tento
èlovìk chodil s Jeíem z Nazareta. Petr se vak zapøísahal a øekl: Vùbec toho
èlovìka neznám. Oni se vak kolem nìj shlukli a doráeli: Urèitì k nìmu patøí!
Je to znát na tvém náøeèí!
Petr se duoval a pøísahal, e Jeíe opravdu nezná. V tom okamiku se ozval
kohout a Petr si vzpomnìl na Jeíova slova: Døíve ne zakokrhá kohout, tøikrát
mne zapøe. Vybìhl ven a hoøce se rozplakal.

K zamylení
K

Kristus Petra vychovával. Zabralo to dost dlouhý èas. Domnívá se, e
i s tebou si Pán Jeí dává takovou práci?
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Pondìlí
Luk 22,31.32
Co mùeme øíct o spolupráci Boha Otce a Syna?

Mistr ve pøipravil
O nìkolik týdnù pozdìji se v Jeruzalémì slaví slavnost týdnù, slavnost díkuèinìní za úrodu. V mìstì jsou tisíce cizincù. Také Petr
a ostatní Jeíovi uèedníci se zdrují v Jeruzalémì. A pak se dìje
nìco úasného. Z nebe je slyet zvuk jako hromobití a nad hlavami Jeíových
stoupencù tanèí cosi jako ohnivé plameny a v mìstských ulicích lidé rozumìjí
navzdory tomu, e jsou z rùzných zemí. Petr vystupuje pøed uaslý zástup lidí
a volá:
idé a vy vichni, kteøí jste právì v Jeruzalémì! Vysvìtlím vám, co se dìje, ale
prosím vás o pozornost, Izraelci, poslyte! il tady mezi vámi Jeí z Nazaretu,
mu, kterému dal Bùh moc èinit zázraky a znamení. Mnozí z vás by to mohli
dosvìdèit. A tohoto mue jste se vy zmocnili a zabili jste ho na køíi rukama
pohanù. Tím jste vlastnì splnili Boí úmysl. Bùh vak vyrval Jeíe z moci smrti,
která ho nemohla udret, a vzkøísil ho z mrtvých. A tedy ví kadý Izraelec: Toho
Jeíe, kterého jste ukøiovali, toho poslal Bùh jako Pána a Mesiáe!
Mu, který teï mluví, je to opravdu ten, který byl tenkrát u ohnì? Jak je moné, e
Petr u najednou nemá ádný strach? e se odvauje nechat se pøed tisíci lidmi
zcela otevøenì poznat jako stoupenec Jeíe z Nazaretu? Èti k tomu Jan 21.
Petr neutekl. Pøiznal, e zklamal. A litoval toho. Byl ochoten nechat se Bohem
vést a uèit. Z nestálého uèedníka - který vzkypìl rychle jako mléko, který se
rychle nadchl a zrovna tak rychle ztrácel odvahu - se stal spolehlivý Jeíùv
stoupenec.

K zamylení
K

Èím se lií spoleèenství Kristových následovníkù od politických èi
kulturních uskupení?

81

Úterý
Mat 3,2; 4,17; Skut 2,38
Jak zní základní zvìst evangelia? Platí i dnes?

V síle Ducha
Petrova slova zasáhla mnoho posluchaèù a ti se zaèali ptát apotolù:
Bratøi, co máme dìlat? Litujte svých høíchù, volal Petr, vyznávejte
je a na znamení Boího odputìní pøijmìte køest, který Jeí Kristu
urèil pro své následovníky. Také vy dostanete Ducha svatého. Vdy ten prorocký
slib platí vám, vaim dìtem, a dokonce lidem po celém svìtì, které si Pán Bùh
zavolá. A jetì jim øíkal mnoho dalích vìcí a radil jim naléhavì: Nemìjte u nic
spoleèného s tìmi, kteøí se postavili proti Mesiái!
Ti, kteøí Petra poslechli, byli nakonec pokøtìni. Toho dne se pøipojilo k Jeíovým
následovníkùm okolo tøí tisíc lidí.
Vichni chtìli slyet od apotolù jetì více, bývali rádi pohromadì, spoleènì stolovali, lámali chléb na památku Kristovy poslední veèeøe a modlili se.
Svou vdìènost Bohu vyjadøovali modlitbami a zpìvem a kdo to slyel, tomu se to
líbilo. Pán jim dennì pøidával dalí, kteøí uvìøili a byli zachránìni.

K zamylení
K

Zná nìkoho, kdo po obrácení ztratil strach z lidí?
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Støeda
Skut 2,47
Jaký vliv mìla skupina pokøtìných na lidi kolem?

Zrození církve
Velké obrácení lidí uèedníky pøekvapilo a mìli velkou radost. Nepokládali ale ten zázrak za výsledek svého vlastního úsilí. Uvìdomovali si,
e sklízejí plody práce jiných. U od Adamova pádu svìøoval Bùh
vyvoleným sluebníkùm své slovo, aby je zasévali do lidských srdcí. Za svého
ivota na této zemi zasel Kristus sám semeno pravdy. Potom bylo zalito jeho
krví.
Obrácení na víru, ke kterému dolo o letnicích, bylo výsledkem této setby, bylo
sklizní Kristovy práce a ukázalo moc jeho ivota a uèení.
Apotolé pøedkládali lidem jasné a pøesvìdèivé dùkazy. Ale ani takové dùkazy by
nebyly posluchaèe pøesvìdèily, kdyby je Duch svatý nevtiskl do srdcí lidí. Tato
slova zasáhla posluchaèe a oni si uvìdomili, jak stranì se provinili, kdy zavrhli
a ukøiovali Pána slávy.

K zamylení
K

Co mùeme øíct o spolupráci Boího Syna a Ducha svatého?
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Ètvrtek
Jan 16,8.9
Jak je vztah mezi obvinìním a pokáním?

Co spojuje vìøící
Duch svatý uschopnil prosté mue z Galileje, aby mohli zahájit dílo.
U to nebyl skupinka nezávislých jedincù a hádajících se muù. U
jim nelo o významné funkce v království. Teï byli jednomyslní. Jejich
cílem bylo rozíøení Kristova království.
Uèedníci se mylením a povahou pøiblíili mylení a povaze svého Mistra a lidé
poznávali, e bývali s Jeíem. (Skut 4,13)
Pravdy, které pøedtím uèedníci nemohli pochopit, jim nyní byly jasné. Ji nepochybovali, e Kristus je Boím Synem. U vìdìli, e Kristus, i kdy mìl lidskou
podobu, je opravdu Mesiáem. Tuto jisototu s vírou sdìlovali svìtu.
Jaký výsledek mìlo vylití Ducha o letnicích? Radostná zvìst o vzkøíeném Spasiteli se dostala do dalekých konèin.

K zamylení
K

Jak vzniká spoleèenské uskupení a jak Kristova církev?
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Pátek
Jan 16,8.14; 14,26; Øím 8,16
Co konkrétnì pùsobí Duch svatý?

Dùsledky pùsobení Ducha svatého
Kristovi uèedníci, kteøí o letnicích dostali sílu z nebe, nebyli tím ale
osvobozeni od dalího pokuení a zkouek. Kdy mluvili o pravdì,
o spravedlnosti a o svém vzkøíeném Mistru, znovu a znovu je napadal
nepøítel pravdy.
Dennì se modlili o novou milost. Vliv Ducha zpùsobil, e i ti nejslabí se uèili ve
víøe rozvíjet své schopnosti. Stávali se èistí a ulechtilejí.
Èas, který uplynul od tìchto významných letnic, nic nezmìnil na Kristovì slibu,
e pole Ducha svatého jako svého zástupce.
Duch svatý je dùleitý èinitel v záchranì lidí. Spolupracuje s Bohem Otcem
i Synem. To, co Kristus pro nás vykonal, pøijímáme pro sebe osobnì pod vlivem
pùsobení svatého Ducha. Ten nás usvìdèuje, kdy høeíme, ale také nám dává
jistotu, e jsme Boí dìti.

K zamylení
K

Proèti si veleknìskou modlitbu Jeíe Krista (Jan 17).
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Uloit
1. Kristus pracoval a il s uèedníky a vìnoval jim výchovnou péèi jako jednotlivcùm. Uèedníci dlouho nechápali jeho poslání a cíle.
2. Kristus spolupracuje na spasení èlovìka a celého lidstva s Bohem Otcem
a s Duchem svatým. Kdy il na zemi, modlil se za uèedníky i za ty, kteøí mají
skrze nì uvìøit v nìho.
3. Duch svatý obviòuje svìdomí, ale také povzbuzuje høíníka.
4. Kristovo spoleèenství, církev, vzniká zcela jinak ne bìná lidská uskupení.
Bez pùsobení Boího Ducha by církev byla jen výsledkem lidské aktivity a nemohla by splnit poslání, ke kterému je urèena.

Otázky k diskuzi
1. Informoval Bùh u døíve o tom, e Duch svatý se takto projeví?
2. Za co ve se modlil Jeí bìhem pozemského ivota?
3. V èem se lií a v èem se nelií spoleèenství Kristových následovníkù od
jiných uskupení lidí?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svìdky v Jeruzalémì a v celém
Judsku, Samaøsku a a na sám konec zemì. Skut 1,8

Bùh nás povìøil, abychom se podíleli na jeho plánu. Jde o pøedání
evangelia celému svìtu. Vírou mùeme pøijímat pomoc Ducha svatého
pøi vydávání svìdectví a nìkteøí i pøi kázání. Vydávání svìdectví je uiteèné i pro nás, protoe to posiluje nai víru.
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Nedìle
Skut 23,11; 16,6.7
Jaké pøesné a konkrétní plány zadával Bùh prvním
misionáøùm?

Podrobnì pøipraveno
Jeí poslal køesany hlásat evangelium vem lidem. První køesané
nebyli bohatí ani vlivní, jen málo z nich mìlo vyí vzdìlání. Nìkteré
okolnosti v Øímské øíi vak umoòovaly rychlé íøení poselství.
- Vechna velká mìsta byla spojena s Øímem a mezi sebou navzájem sítí silnic
a námoøních linek.
- Témìø vude se mluvilo øecky nebo latinsky.
- idovská spoleèenství existovala témìø po celé zemi. Pravdìpodobnì ilo rozptýlenì v Øímské øíi více idù ne v Palestinì. Tam, kde ili, scházeli se idé
pravidelnì v synagogách k modlení a ètení Písma.
- Øímská øíe byla centralistickým státem, který sjednocoval mnoho národù a zemí.
Tak se mohli první køesané pohybovat po témìø celém tehdy známém svìtì.

K zamylení
K

Jaké byly hlavní podmínky vzniku køesanské církve?
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Pondìlí
Skut 19,26.27
Na jaké bohy je èlovìk ochoten spoléhat?

Diana z Efezu
V Øímské øíi byla nejrùznìjí náboenství. Nìkteøí jejich bohové byli
silní, jiní slabí, ale také lstiví nebo hloupí. Vyadovali obìti a mstili se,
kdy nedostali, co ádali. Lidé byli vydáni vanc jejich náladám a svévoli.
Lidé mìli pøed bohy spíe strach ne úctu. Báli se jejich trestù a vynakládali
velké úsilí, aby si je naklonili nebo je také pøelstili. Co bylo bìné ve vztahu
k bostvùm, projevovalo se i v kadodenním ivotì lidí.
Vedle nespoèetných bohù zde byl jetì nìkdo, kdo vyadoval úctu a klanìní. Byl
to øímský císaø. Nechal se nazývat bohem a spasitelem svìta. K jeho cti se
konaly hluèné slavnosti a pálilo se mu kadidlo na vyzdobených oltáøích. Pøesto si
nìkteøí lidé kladli otázku, zda mùe být èlovìk opravdu bohem a zda neexistuje
pravý Bùh, neznámý a neviditelný, který by stál nade vím.
Èím bylo køesanství tak mimoøádné? V prvé øadì zvìstovali køesané Boha, který
je úplnì jiný ne staøí, známí bohové. Byl to Bùh, pøed kterým nebylo tøeba mít
strach. Bùh lásky a milosrdenství, který se v Jeíi Kristu ujal lidstva.
Víra v tohoto zvlátního Boha hluboce ovlivnila ivot køesanù. V køesanských
sborech vládla láska a vìdomí pospolitosti. Sbory tvoøily útoèitì pøed intrikami
okolního svìta. Køesané mìli jiný ivotní styl. Neúèastnili se pitek, byli svìdomití, ochotnì platili danì, podporovali vdovy, sirotky a nemocné, navtìvovali vìznì,
zasílali chudím sborùm finanèní podporu.

K zamylení
K

Pøeèti si Skut 19,21-40. Co by pro tebe asi znamenalo takové bostvo
jako byla velká Diana z Efezu?
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Úterý
2 Kor 4,1-6
Uveï dùleité rozdíly mezi faleným náboenstvím
a pravou bohoslubou.

Milující Bùh
Spoleèenství køesanù mnoho lidí pøitahovalo. Je ovem také pravda,
e nový Bùh lásky byl zpoèátku pøedmìtem posmìkù, ale mnoho
lidí cítilo, e tento Bùh je právì tím, co potøebují a po èem touí.
Apotolé zvìstovali Jeíe a jeho význam pro lidi - jeho smrt na køíi a zmrtvýchvstání. Tam, kde lidé zaèali vìøit v Jeíe, zmìnil se jejich ivot od základu. Jak je
to moné?
Víra v Jeíe Krista je více ne náboenství, filozofie nebo ideologie. Jeí Kristus, Syn Boí, se kvùli lidem stal èlovìkem. A to mìní vechno. Vdy Bùh tak
miloval svìt, e dal svého jediného Syna, aby kadý, kdo v nìho uvìøí, unikl záhubì a získal vìèný ivot. To je ústøední téma evangelia. Jsme Bohem milováni
døíve, ne víme o jeho lásce a ne ji opìtujeme.
Boha nepøimìjí k milosti nae skutky. Projevuje nám milost, protoe nás miluje.
Tím se lií køesanská víra od vech ostatních náboenství. A právì toto dùleité
uèení o milujícím Bohu bylo bìhem staletí vdy znovu a znovu zatlaèováno jinými
nesprávnými pøedstavami.

K zamylení
K

Dopoutìjí se lidé i dnes straného pøestupku tím, e zkreslují Boí
povahu a poadavky? Rozveï svou odpovìï.
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Støeda
Skut 26,9-11
Jak se mýlil Saul z Tarsu ve svém pojetí Boha
a bohosluby?

Nic nemùeme proti pravdì...
Církev rostla a potøebovala zajitìní sociálních potøeb. Proto bylo ustanoveno sedm diakonù, zboných muù s doboru povìstí. Ti mìli peèovat o potøebné v církvi. Apotolùm zùstala pøedevím sluba Boím
slovem a jeho íøení. Ale i sami diakoni zvìstovali evangelium.
Obdivujeme odvahu diakona tìpána, který vystoupil pøed idovskou radou. Starí se zachovali, jak se domnívali, e se zachovat mají. Aby byla umlèena sekta
a její významný pøedstavitel, který se, jak se domnívali, rouhal, ukamenovali ho.
U kamenování byl pøítomen i mladý teolog Saul. Schvaloval, e tìpána zabili.
Tehdy zaèalo kruté pronásledování církve v Jeruzalémì. Vichni kromì apotolù
se rozprchli po Judsku a Samaøsku.
Èti 2 Kor 13,8. Ti, kteøí se z Jeruzaléma rozprchli, zaèali kázat evangelium vude,
kam pøili. Filip pøiel do Samaøí a zvìstoval tam Krista. Také èinil zázraky. A tak
byla v mìstì velká radost.
Ale Saul se snaí církev znièit. Pátrá dùm od domu, zatýká mue a eny a dává
je do aláøe. Dokud se nepøiblíí k Damaku, neví, e ho Bùh tvrdým zásahem
pøipraví pro zcela jiný úkol. Èti Skut 9,1-18.

K zamylení
K
K

Který prorocký èasový úsek skonèil v dobì, kdy zemøel tìpán?
K èemu vìtinou vedla pronásledování køesanù? Mùe doloit svou
odpovìï?
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Ètvrtek
Skut 10,34-36
Jak apotolé postupnì poznávají celou íøi Boího
záchranného díla?

Pøipraveni jít k pohanùm
Pavlovo obrácení nebylo jen pøevratným mezníkem v jeho ivotì, ale
také poèátkem nové epochy v dìjinách apotolské církve, a tedy
i v dìjinách lidstva. Po letnièním zázraku to byla nejvýznamnìjí událost, kterou Bùh zajistil íøení evangelia mezi pohany.
V dobì, kdy Saul z Tarsu proívá obrácení, pøipravuje Bùh cestu evangeliu
k pohanùm i prostøednictvím Petra. Ne ho navtívili lidé od zboného øímského
setníka Kornelia, dostává vidìní o èistých a neèistých zvíøatech. Petr pochopí, e
je úkolem církve zvìstovat evangelium vem národùm.
Apotol o tom informuje také bratry z Judska. Podrobnì jim vysvìtluje svou zkuenost. Kdy tomu porozumìjí i oni, chválí Boha a øíkají: Tak i pohany povolal
Bùh k pokání, aby dosáhli ivota!
Bùh nám prokazuje mnoho trpìlivosti, kdy nìkdy nechápeme, e Boí království
je pro kadého. Èti Mat 22,1-10.

K zamylení
K

Kdybys byl souèasníkem apotolù, zdál by se ti Saul - Pavel vhodnou
osobností pro tak závaný úkol jako je misie mezi pohany? Èti 2 Kor
10,10; Øím 1,16; Gal 2,8.
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Pátek
Jan 16,33
Na co Kristus otevøenì pøipravil své následovníky?

Vítìzství, které pøemohlo svìt
idé i pohané køesany pronásledovali, vìznili a bili je, osnovali spiknutí a vyvolávali nepokoje. Ale protivenství se stalo katalyzátorem pro
íøení køesanství. Tím se prokázalo, e køesanství není dílem lidí, ale
dílem Boha.
Køesan, který má Kristùv hluboký pokoj, se nehnìvá na své nepøátele, protoe
oni nevìdí, co èiní. Nepoznali to, co poznal on. Kristus pøipravoval uèedníky
i vechny své následovníky na to, e lidé neobrácení nebudou mít pro nì pochopení. Køesan se nemá divit odporu a nepochopení. Zùstává mu víra, která pøemáhá svìt.
Bùh mùe pùsobit i v podmínkách jakéhokoli protivenství. Kdy se setká s tvrdým jednáním nepøátelsky ladìných lidí, uvìdom si, e k tomu dolo proto, e jsi
vìrnì svìdèil o víøe. Nebo jen proto, e jsi vìøil a il jinak. Neuzavírej se pøed dalí
pøíleitostí zvìstovat dobrou zprávu o Kristu. Protivenství ti pøinese pøíleitost.
Uchop ji!

K zamylení
K

Na èem ti v ivotì záleí?
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Uloit
1. Bùh pøipravil akci záchrany èlovìka. Informoval o tom prostøednictvím prorokù.
Nestanovil vak jen prorocká èasová údobí. V dobì, kdy køesanská církev
pøejímá pochodeò pravdy od izraelského národa, jsou také pøipraveny potøebné
vnìjí podmínky pro rychlé íøení køesanství.
2. Hlavním pøedpokladem vzniku a rùstu církve bylo dílo, které Kristus vykonal na
zemi, vylití Ducha svatého a pøipravení jedinci i skupiny. Bratrská láska vìøícího
spoleèenství, víra a nadìje nebyly pak k zastavení.
3. Bùh si pøipravoval a vychovával lidi, kteøí by pokornì a v závislosti na nìm nesli
evangelium tam, kam je pole (Petra mezi idy, Filipa do Samaøí, Pavla k pohanùm...). Apotolé pøi rùzných pøíleitostech vyprávìli v malých i velkých skupinkách svou zkuenost s Kristem.
4. Pronásledování a nepochopení Kristus uèedníkùm pøedpovìdìl. Nejsou znamením nezdaru, ale èasto právì poèátkem úspìchu díla.

Otázky k diskuzi
1. Hovoøte o osobnosti diakona tìpána.
2. V èem je vám blízký Filip?
3. Jaké otázky byste kladli, kdybyste mìli jít do zahranièní misie?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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Sami víte, bratøi, e ná pøíchod k vám nebyl marný.
Víte také, jak jsme pøedtím ve Filipech trpìli a byli
pohanìni; a pøece nám ná Bùh dal odvahu hlásat vám,
pøes mnohý tìký zápas, evangelium Boí. 1 Tes 2,1.2

Kniha Skutkù nekonèí popisem Pavlovy smrti. Nepøináí ivotopisy, ale
popisuje íøení evangelia, inspirované Duchem svatým. Je dùleitou zprávou o Boí práci pro èlovìka.
Mluví o zaèátcích køesanské církve, aby dala jistotu tìm, kteøí budou
v práci pokraèovat. Bùh dokonèí nejen to, co zaèal dìlat pro jednotlivce,
ale dokonèí i celosvìtové zvìstování záchranné zvìsti. Spolupracuje
pøitom s tìmi, kteøí mají radost z toho, co pro nás dìlá.
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Nedìle
Skut 11,19-24
Za jakých okolností zaèal pracovat Barnabá v Antiochii?

Barnabá a Saul v Antiochii
Barnabá, to znamená syn útìchy, byl mu, který umìl povzbuzovat
a mìl pro pochopení pro jiné. Kdy napøíklad Saul (avel, Pavel) pøiel
do církve, kterou kdysi pronásledoval, mnoho bratrù se k nìmu chovalo opatrnì. Ale Barnabá se ho ujal.
Bratøi z Jeruzaléma poslali Barnabáe do Antiochie, protoe tam byl veký zájem
o evangelium. Kdy tam pøiel a vidìl, co se z milosti Boí dìje, mìl radost
a povzbuzoval vechny, aby ve svém rozhodnutí vytrvali a zùstali Pánu vìrní. Byl
to mu dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí pøivedeno k Pánu.
Barnabá potøeboval pomoc, a proto se vydal do Tarsu pro Saula. Vzal ho s sebou
do Antiochie. Pracovali v tamìjím sboru po celý rok a vyuèovali velké mnoství
lidí. A právì v Antiochii bylo uèedníci poprvé nazváni køesany (= kristovci).
Spoleèná práce s Barnabáem v Antiochii posílila Pavla v jeho pøesvìdèení, e
Bùh ho povolal, aby vykonal zvlátní dílo v pohanském svìtì.

K zamylení
K

K

Vypracuj zápis do kroniky antiochenského sboru: kdy a jak vznikl, jak
rostl, kteøí kazatelé tam pùsobili...
Najdi na mapce v Bibli Tarsus a Antiochii.
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Pondìlí
Skut 17,2-4
Jak vìtinou apotolé postupovali pøi evangelizaci
v mìstì?

První misijní cesta - Barnabá a Saul
Duch svatý oslovil bratry v Antiochii: Oddìlte mi Barnabáe a Saula
k dílu, ke kterému jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na nì
vloili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým, odeli
Barnabá a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr.
V mìstech, která navtívili, bývaly skupiny idù. Tyto skupiny uèedníci èasto
oslovili v synagóze a ukázali jim na to, co chybìlo jejich víøe: na Krista. Dále se
snaili promluvit i k dalím obyvatelùm mìsta. Pokud potom nebyli vyhnáni nebo
uvìznìni, scházeli se znovu se skupinou tìch, kteøí uvìøili kázání nebo mìli alespoò zájem o poselství. Sborùm, které tak vznikaly, potom apotolé - hlavnì
Pavel - psali pastýøské listy pro upevnìní víry a jako rady. Tam, kde to bylo moné, vrátil se Pavel pøi dalích cestách do zaloených sborù.
Pøi první misijní cestì proel tak Pavel s Barnabáem tato místa:
- Kypr (mìsta Salamina, Páf),
- Perge v Pamfylii,
- Pisidská Antiochie,
- Ikonium,
- Lystra a Derbe v Lykaonii,
- zpìt stejnou cestu a do Perge,
- dále Attalie,
- Antiochie v Sýrii, odkud vyli.

K zamylení
K

Máme dnes my køesané podobný vztah jako apotolé k tìm, kteøí jsou
bez Krista a bez Boha na svìtì (Ef 2,12)?
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Úterý
Skut 15. kap.
Jaký problém s sebou pøinesla úspìná evangelizace mezi
pohany?

Jeruzalémské jednání o køesanech z pohanù
Do Antiochie pøili nìkteøí idé, kteøí nebyli spokojeni s tím, e pohané (nejsou z izraelského národa), kteøí se stali køesany, nepøijímají
obøízku a nedodrují zásady týkající se jedení masa (maso ze zvíøat,
obìtovaných modlám, pouívání krve...). Pavel a Barnabá s tím nesouhlasili.
Proto je sbor vyslal do Jeruzaléma, aby tu otázku pøedloili apotolùm a starím.
V 15. kapitole Skutkù dobøe prostuduj
- øeè idovských vìøících z Judska, kteøí pøili do Antiochie,
- misijní zprávu, kterou pøedkládal Barnabá s Pavlem cestou v rùzných sborech
i potom bratrùm v Jeruzalémì,
- øeè bratrù farizeù,
- øeè Petrovu,
- øeè Jakubovu,
- znìní dopisu, který bratøi z Jeruzaléma poslali sborùm.
Pøi øeení hlavní otázky se vyskytlo tolik rùzných hledisek, e se zdálo, e shromádìní stojí pøed nepøekonatelnými tìkostmi. Ale Duch svatý vlastnì ji vyøeil tuto otázku, na ní závisel zdar køesanské církve a moná sama její existence.
U døíve ne problém vznikl, dal toti Bùh Petrovi vidìní a jasné pouèení, e
evangelium je pro vechny lidi. To Petr pøi jednání v Jeruzalémì jasnì pøipomnìl.
Zvlátní vliv mìly také konkrétní zkuenosti dvou misionáøù - Pavla a Barnabáe
(Skut 15,12).

K zamylení
K

K èemu slouí diskuze? Co lze diskuzí øeit, a co ne?
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Støeda
Skut 13,46.47
Je dùleité znát dìjiny Boího lidu?

Druhá misijní cesta
Po nìjaké dobì navrhl Pavel Barnabáovi, aby zase navtívili sbory,
kde u kázali slovo Boí, a podívali se, jak se tam bratrùm daøí. Barnabá chtìl vzít s sebou i Jana Marka, který u byl s nimi na první cestì,
ale v Pamfylii se vrátil. Pavlovi se Jan Marek nezdál dost odváný pro takovou
práci, proto odmítal vzít ho na dalí cestu. Vznikla kvùli tomu dokonce neshoda
mezi Pavlem a Barnabáem.
A tak se vytvoøily dvì dvojice misionáøù. Pavel si místo Barnabáe vzal Sílase,
Barnabá se vydal na cestu s Janem Markem. Itirenáø Pavla a Sílase byl asi
takovýto:
- Sýrie, Kilikie, Derbe, Lystra,
- (Duch svatý jim zabránil jít se Slovem do province Asie)
- Frygie, galatská krajina,
- Mysie (tam jim Duch nedovolil jít do Bithynie),
- Troada.
V Troadì dostává Pavel vidìní o mui z Evropy, která prosí o zprostøedkování
evangelia.
Evropa:
- Makedonie, Filipy,
- Tesalonika,
- Beroj,
- Athény,
- Korint.
Potom lodí zpìt do Sýrie, Efezu, Cesareje, Jeruzaléma a zpátky do Syrské Antiochie.

K zamylení
K

K

V 16. a 18. kapitola Skutkù jsou popsány události z tìchto mìst. Reakce
nebyly jen kladné. Jak bys popsal vztah Pavla a Sílase k tìm, kteøí jim
bránili v kázání a pronásledovali je?
Jak si vysvìtluje zpìv uèedníkù ve filipském vìzení?
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Ètvrtek
Skut 20,29-32
Co Pavel vìøícím zvlá zdùrazòoval pøi poslední misijní
cestì?

Tøetí misijní cesta
Pavel se v Antiochii dlouho nezdrel a vydal se znovu na cestu, pøes
Galatskou krajinu a Fryggi do Efezu. Tam plánuje cestu pøes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Tam chce pobýt nìjaký èas a dostat
se také do Øíma.
Po problémech v Efezu (kvùli bohyni Dianì) se rozlouèí s uèedníky a jde do
Øecka. Pak cestuje pøes Makedonii a Filipy do Troady. Dále se plaví s malými
zastávkami do Efezu. Tam se louèí s bratry; sdìluje jim, e ho u neuvidí.
Plují k ostrovu Rodos, kolem Kypru, zùstávají stát v Týru. Cestou navtìvuje Pavel vìøící, udílí jim rady a povzbuzuje jejich víru.

K zamylení
K

Uveï alespoò pìt jmen muù, kteøí provázeli Pavla na cestách.
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Pátek
Skut 27,23.24
Jaký úkol svìøil Bùh Pavlovi?

Ceta do Jeruzaléma a Øíma
V Jeruzalémì se na Pavla nejdøíve obracejí køesané ze idù, kteøí ijí
v Øímì. Prosí ho, aby udìlal nìco pro to, aby nebyl povaován za
ruitele idovských pøedpisù. Pavel s nimi odchází do chrámu.
V jeruzalémském chrámì je Pavel zatèen. idé, kteøí ho chytili, jej nejdøíve obvinili, e uèí proti vyvolenému národu, proti Zákonu a proti chrámu. A teï e navíc
pøivedl do chrámu pohany!
Protoe Jeruzalém je pod vládou Øíma, nepokoje v mìstì vyetøují øímské úøady.
(V té dobì vládl Klaudius Lysias). Vojáci Pavla zatýkají a dovádìjí ho do pevnosti.
Tam má monost mluvit k zástupu lidí, pøedstavit se a hájit se; vypráví také o svém
setkání s Kristem pøed Damakem. To vyvolá odpor a je povolán pøed veleradu.
Dále je poslán do Cesareje k místodriteli Félixovi. Zùstává ve vazbì a po dvou
letech se místodritelem stává Porcius Festus. I on vyslechne Pavla. Ten se vak
odvolal k císaøi. Festus ho jetì nechá mluvit pøed svými hosty - pøed králem
Agrippou a Bereniké.
Pavel skuteènì odplouvá a po ztroskotání lodi se nakonec dostává do Øíma. Tam
jeho neúnavná práce jetì pokraèuje. - Nakonec dochází k výslechùm. O tom
Pavel krátce píe Timoteovi: Pøi mé první obhajobì nikdo pøi mnì nebyl, vichni
mì opustili. Ké jim to Bùh nepoèítá! Pán vak pøi mnì stál a dal mi sílu, abych
mohl dovrit zvìstování evangelia...

K zamylení
K

Pavel formuloval zprávu o spasení vdy srozumitelnì pro posluchaèe.
Co je tøeba k takovému jasnému vyjadøování?
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Uloit
1. Evangelium je radostné poselství.
2. Pro køesany z idù bývalo obtíné pochopit, co je podstatné a co druhoøadé.
3. Duch svatý zasáhl pøi jednání v Jeruzalémì, protoe církev v tu chvíli stála na
køiovatce.
4. Pavla vdy znovu posilovala jeho první zkuenost s Kristem. Jeho jistotu vak
prohlubovaly dalí zkuenosti.

Otázky k diskuzi
1. Proè potøeboval tak schopný èlovìk jako apotol Pavel spolupracovníky? Co víte o jednotlivých bratrech, kteøí s Pavlem spolupracovali nebo
ho doprovázeli?
2. Jmenujte rùzná nebezpeèí, která hrozila prvokøesanským sborùm
a která hrozila církvi obecnì.
3. Jmenujte 5 hlavních témat Pavlova zvìstování.
4. Èím jsou pro vás cenné biblické zprávy o apotolu Petrovi?
5. Co ví o zasedání Generální konference církve adventistù s.d. v Minneapolis v roce 1888?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Jako ty jsi mne poslal do svìta, tak i já jsem je poslal
do svìta. Neprosím vak jen za nì, ale i za ty, kteøí skrze
jejich slovo ve mne uvìøí. Jan 17,18.20

I kdy to uèedníci nemohli jetì pochopit, udìlal Kristus pro nì více,
ne si mohli pøedstavit. I pøed závìreèným utrpením mìl klid, protoe
vìdìl, e nejdùleitìjí rozhodnutí o jejich záchranì padlo døíve, ne
byl stvoøen svìt. Vìdìl, e ivot jeho vìrných sluebníkù se bude
podobat jeho ivotu. Vìdìl, e to bude øada vítìzství, kterých si na
zemi nebudou vìdomi. Na vìènosti to vak poznají.
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Nedìle
Jan 21,16
Co v Petrovì ivotì pøedcházelo tomuto rozhovoru?

Mistrùv uèedník
V knize Skutky apotolù se o pùsobení apotola Petra mnoho nepíe. Kdy se po vylití Ducha o letnicích rozvinula intenzivní misijní èinnost, vyvíjel Petr s jinými bratry úsilí o navázání stykù s idy, pøicházejícími do Jeruzaléma. Jeho svìdectví o Jeíi Nazaretském mìlo úasný vliv.
Díky své zkuenosti, kterou Kristus pøedpovìdìl (Luk 22,32), pøestal Petr spoléhat na sebe a nauèil se cele spoléhat na Mistra. Vzpomínku na jeho selhání
a promìòující Kristovu milost umocòoval poslední rozhovor s Jeíem u Genezaretského jezera, kde mu Kristus svìøil úkol: pást ovce a beránky. Po celou dobu
své sluby evangeliu Petr vìrnì dbal na svìøené stádo. Vzal vánì úkol, který mu
dal Spasitel.
Petrova pastoraèní práce a jeho dopisy pøipravovaly církev také na pronásledování, které se blíilo. Apotol zdùrazòoval odpovìdnost køesanù pøed nevìøícími,
zodpovìdnost starích en pøed mladími enami, zodpovìdnost za ochranu oveèek pøed lvem - tedy za ochranu církve pøed bludným uèením.
Lidské nadení má sklon slábnout, vìkem lidé ztrácejí sílu. Ale Petr a do konce
èerpal sílu od svého Mistra (2 Petr 1,10).

K zamylení
K

Èti 2 Kor 4,16. Zná nìjakého starího køesana, na kterém se naplòuje
tato výpovìï?
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Pondìlí
2 Petr 1,19-21
V jakých souvislostech mluví Petr o Boích proroctvích?

Neztratit se v èase
Apotolu Petrovi velmi záleelo na tom, aby køesané nezapomnìli,
jaký význam má proroctví. Sám ve svém dopise pøedkládá prorockou
vizi Kristova pøíchodu a okolností, které mu budou pøedcházet.
Èti 2 Petr 3.
I jiní Kristovi uèedníci ve své zvìsti a v epitolách upozoròují na vrcholnou událost
dìjin, na druhý Kristùv pøíchod. Cítíme, s jakou láskou a nadìjí mluví o návratu
svého Mistra. Zároveò uvádìjí prorocké údaje o znameních èasù (Mat 16,3).
Èti Jak 5,1-6; 1 Tes 4,13-18; Juda 17,18)

K zamylení
K

K

Jaký význam mìla pro apotoly zvìst o Kristovì pøíchodu a o vzkøíení?
1 Kor 15,17
Èti 2 Petr 3,13. Mùeme èekat, e na svìtì zavládne spravedlnost?
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Úterý
Zjev 1,11
Kdo sdìloval Janovi poselství pro církev?

Novozákonní prorok
Nejrozsáhlají a nejzávanìjí novozákonní proroctví bylo vak zjeveno Janovi, kterého miloval Jeí. Jan byl u starý, kdy ve vyhnanství
na ostrovì Patmos dostal vidìní o tom, co bude proívat církev v budoucnu.
Nejpøehlednìjí proroctví týkající se církve sdìluje Jan v 2. a 3. kapitole novozákonní prorocké knihy Zjevení. Prorocké pohledy jsou dopisy adresované konkrétním sborùm v Malé Asii, ale zároveò platné pro církev v rùzných èasových údobích. Kadý køesan v nich mùe najít aktuální poselství. Jedná se o tyto sbory:
1. Efez,
2. Smyrna,
3. Pergamos,
4. Thyatiry,
5. Sardy,
6. Filadelfie,
7. Laodikea.

K zamylení
K

Najdi na mapì sedm míst, do kterých byly adresovány Jeíovy dopisy.

K

Nauè se zpamìti jména vech sborù.
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Støeda
Zjev 1,9
Proè byl Jan na ostrovì Patmos?

Svìdek nezmlkl
Právì v tìkém období ivota církve byl Jan odsouzen k odchodu do
vyhnanství. Jeho hlas byl vak právì nyní v církvi velmi potøebný. Mnoho jeho spolupracovníkù vytrpìlo muèednickou smrt. Zbytek vìøících
byl vystaven pronásledování. Ve nasvìdèovalo tomu, e nepøátelé Kristovy církve budou slavit vítìzství.
Ale Boí ruka neviditelnì pùsobila. Poslala Jana tam, kde mu Kristus mohl dát
jedineèné zjevení o sobì i o sborech. Nepøátelé doufali, e jakmile bude Jan ve
vyhnanství, jeho hlas utichne. Na ostrovì Patmos ale uèedník, dostal poselství,
jeho vliv bude posilovat církve a do konce èasu.
V obrazech a symbolech vidìl Jan významné události, které mìl zaznamenat,
aby Boí lidé jeho doby i vìøící v budoucnosti mohli správnì porozumìt nebezpeèím a bojùm, které pøijdou.
Nìkteøí køesané nevìnují knize Zjevení pozornost. Tvrdí, e je to zapeèetìná
kniha. Je to vak zjevení, které Bùh dal Jeíi Kristu, aby ukázal svým sluebníkùm, co se má brzo stát. Blaze tomu, kdo pøedèítá slova tohoto proroctví, a blaze
tìm, kdo slyí a zachovávají, co je tu napsáno, protoe èas je blízko. (Zjev 1,1.3)

K zamylení
K

Èím je pro tebe kniha Zjevení jiná ne kniha Daniel, i kdy jsou to obì
knihy proroctví o církvi?
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Ètvrtek
Kol 4,7
Jak se vyjadøuje apotol Pavel o bratrech?

Zestární uèedníci
Andìl, který oslovil apotola Jana na Patmu, se povauje za sluebníka jako je Jan, za spolusluebníka. Kdy je andìl takto pokorný, oè
víc máme mít my lidé respekt ke vem bliním a být solidární se
vemi lidmi. I kdy jsme pøed Bohem vichni jen neuiteènými sluebníky, mìli
bychom se chovat laskavì k tìm, kteøí svázali svùj ivot s Boím dílem, a mít
k nim ohled. Tito staøí pracovníci stáli vìrnì ve zkoukách. Jsou moná u slabí,
vyèerpaní a neschopni nést tìí bøemena, jaká mají nést mladí. Mohou ale
dávat cenné rady.
Dìlali snad chyby, ale ze svých nezdarù se uèili vyhýbat se omylùm. Zaili zkouky
a protivenství a i kdy pozbyli pøitom èást síly, Bùh je neodstrkuje.
Mìli bychom respektovat ty, kteøí slouili Mistru, kdy dílo postupovalo obtínì
vpøed. Mladí lidé mohou mnoho získat a sami také dospìt, kdy se budou stýkat
se starími lidmi, kteøí zùstali Bohu vìrní. Pro mladé je èest mít je mezi sebou.

K zamylení
K

Co mùe mladému køesanu bránit, aby mìl respekt ke starím bratrùm
a sestrám?
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Pátek
Jan 17; Luk 22,31.32
Co dìlal Kristus pro církev, kdy byl jetì na zemi?

Co je církev?
Církev je
- Kristovo tìlo - Ef 1,22; Kol 1,24;
- stádo,
- stavba z ivých kamenù,
- nástroj, který Bùh ustanovil pro záchranu svìta,
- je zøízena ke slubì,
- její poslání je nést svìtu evangelium.
Od poèátku ehnal Bùh svìtu prostøednictvím svého lidu. Pro staré Egypany
poslal Josefa. Josefova poctivost uchránila ivot celého národa. Skrze Daniela
zachránil Bùh ivot vem mudrcùm Babylóna.
Kadý, v jeho srdci bydlí Kristus a kdo chce ukázat lidem Boí lásku, je Boím
spolupracovníkem v Boí záchranné akci.
Bùh si vybral Izrael, aby skrze nìho zjevil lidstvu svou povahu. Pøál si, aby v Izraeli
národy naly pramen záchrany. Celá soustava pøedobrazù a symbolù byla poselstvím evangelia a vyjadøovala slib vykoupení.
Ale Izrael zapomnìl na pøednost, kterou dostal. Poehnání, které dostal, nepøináela poehnání svìtu. Vyuívali je k vlastní slávì. Nakonec idovtí vùdci nebyli
ochotni pøijmout ádné pouèení. Nepotøebovali nikoho. Proto se Spasitel od nich
odvrátil a dílo, kterým oni opovrhli, svìøil jiným.
Kristovo království bude ustaveno. Musí o nìm slyet mìsta na celé zemi. K tomu
byli povoláni uèedníci a ti, kteøí skrze jejich slovo uvìøí v Krista.

K zamylení
K

Úkol, který Bùh svìøil novozákonní církvi, je závaný jako byl úkol
svìøený Izraeli. Kdy se satan snail odvrátit Izrael od jeho poslání,
snaí se o toté i v pøípadì køesanù?
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Uloit
1. Kristus vychovával i uèedníka Petra pro úkol, který mu svìøil. Zdá se nám, e
Petrova láska k Mistrovi rostla a do konce uèedníkova ivota.
2. Láska ke Kristu a pøíprava na jeho návrat jsou centrem poselství a ivota vech
jeho uèedníkù. Z toho vycházejí i jejich prorocké pohledy na poslední dobu
a Kristùv návrat.
3. Úkoly, které Bùh dává jednotlivcùm i skupinám lidí, myslí vdy velmi vánì.
Kdy lidé neplní povìøení, Bùh jim ho mùe vzít, ale svùj plán stejnì uskuteèní.
Smutné je pro toho, kdo zùstane venku (Mat 25,28-30).

Otázky k diskuzi
1. Máme k dispozici dìjiny Izraele i dìjiny køesanské církve. Máme také
proroctví (pøedevím knihu Zjevení) a to jsou dìjiny psané dopøedu.
Myslíte, e to ve doceòujeme a dostateènì vyuíváme pro svou orientaci a posílení víry? 2. Jaké povzbuzení mùe najít církev v Jeíovì
veleknìské modlitbì (Jan 17) a v Kristových slovech Petrovi (Luk
22,31.32)?
3. Proè je dnes vliv køesanství tak slabý?
4. Kdo má podle tvého poznání nejlepí pøedpoklady pro pastoraèní práci?
5. Sledujte hlavní linie Kristova poselství sedmi církvím.

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:

Moje rozhodnutí:
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