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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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V patnáctém roce vlády císaøe Tiberia, kdy Pontius
Pilát spravoval Judsko... Luk 3,1

To je historické pozadí poèátku Jeíova pùsobení. V patnáctém roce
vlády císaøe Tiberia pøiel Jeí k Jordánu, kde populární kazatel Jan køtil
zástupy lidí, aby byly pøipraveny pro Boí království. I uèitel Jeí hlásal
toto království.
Palestina byla u dlouho pod vojenskou okupací Øímanù. V Øímì vládl
Tiberius, adoptivní syn slavného císaøe Augusta. I kdy Tacitus, významný øímský historik, císaøe tvrdì kritizoval, je mono øíct, e za vlády Tiberia byly provincie rozsáhlého impéria dobøe spravovány.
A tak se Tiberius pøíli nezajímal o situaci v Palestinì a tím ménì o kazatele Jana nebo galilejského uèitele Jeíe.
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Nedìle
Luk 3,1
Kdo reprezentoval v Judsku císaøe Tiberia?

Císaø, danì a výbìrèí
Tiberius svìøil vládu nad Svatou zemí syrskému prokonzulovi, jemu
byl podøízen prokurátor, který udroval poøádek v Samaøsku a v Judsku. Pontský Pilát (prokurátor v letech 26-36 po Kr.) mìl na starosti
vybírání daní a jejich pravidelné odesílání lodí do Øíma. Pilát byl tvrdý mu. Získával velké èástky penìz na pøímých daních pøicházejících od státních úøedníkù
a na nepøímých daních, které byly pùjèovány bohatým podnikatelùm - celníkùm.
Snaili se je vyuít pøedevím pro sebe, co nebylo legální.
Pøeètìme si zprávu z té doby: Za konzulátu Appia Claudia a Gaia Norbana se lid,
který vznáel velké výtky proti chování celníkù, vzbouøil. Vichni zaèali bojovat
nejen proti celníkùm, ale také proti jejich pomocníkùm a vojákùm, kteøí shromaïovali peníze.
Lidé nenávidìli výbìrèí daní kvùli jejich chování, ale i kvùli slubám, které prokazovali okupantùm. Øímané byli ve skuteènosti cizinci, kteøí okupovali Izrael
a stanovovali zákony. Kadý id se stydìl za pøítomnost tìchto okupantù. Výbìrèí daní byli tedy kolaboranty, kterými ostatní velmi pohrdali.

K zamylení
K

Èti Mat 9,10; 11,19; Luk 15,1. O kom se hovoøí v souvislosti s celníky? Co
to znamená?
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Pondìlí
Luk 15,1
Kdo si pøicházel poslechnout Krista?

Kristus v drsné spoleènosti
Èti Luk 19,1-10.
Jeí z Nazareta snáel od lidí mnoho kritiky. Kristus nevykonal pouze podezøelou návtìvu u Zachea, který mìl významné postavení mezi
celníky, mìl zároveò silný vliv na tyto výbìrèí daní. Spolu s celníky za ním pøicházeli i lidé pochybné povìsti a slyeli jeho uèení. A tak ti, jejich ivot daleka
neodpovídal náboenským pøedpisùm, byli otevøenìjí Jeíovu hlasu, ne si vìtina vìøících myslela.
Èti Mat 9,9-13. Na návtìvì u publikána Léviho (pozdìjího evangelisty Matoue)
stolovalo s Jeíem a jeho uèedníky i mnoho celníkù a jiných høíníkù. To vyvolalo jako obvykle silnou kritiku (Mat 9,11), ale zdálo se, e Jeíi, pøíteli publikánù a høíníkù, nezáleí na stále se stupòujícím odporu.
Luk 15,2-10. Jeí se obrací pøedevím na ztracené lidi. Právì jim je urèena
záchrana, spasení.

K zamylení
K

Proè Jeí neváhal setkávat se s publikány? Èti evangelijní pøíbìhy,
v kterých tito lidé vystupuji: Luk 3,12; 18,3; Mat 9,10-13.
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Úterý
Mat 22,17
Jakou otázku, týkající se vztahu k císaøi, obdrel Jeí?

Kompromitující otázka
Èti Mat 22,15-22. Odpovìï Mistra z Nazareta se mohla stát dùvodem
zatèení. lo pøece o placení významné danì Øímanùm. Lidé v Galileji
a Judsku nechtìli vnucené autority. Placení poplatkù øímskému císaøi
se podle nich rovnalo zradì víry v Boha.
Evangelista Marek zaznamenal otázku tìch, které poslali farizeové a herodiáni:
Je dovoleno dávat daò císaøi, nebo ne? Máme dávat, nebo nemáme?
V Lukáovì evangeliu vidíme, e tazatelé pøedstírali snahu po spravedlnosti, ale
ve skuteènosti chtìli Jeíe zkompromitovat a vydat ho guvernérovi Pilátu Pontskému (Luk 20,20). Jeí znal jejich motivaci. Zdá se, e tazatelé èekali, e
Kristus odpoví ne. Ochrana práv lidu byla pøece souèástí poslání Mesiáe, který
mìl osvobodit lidi od okupantù. Pokud by takto odmítl placení Øímu, mohl tím
vyvolat vzpouru.
Nìkteøí lidé si moná jetì pamatovali na vzpouru Judy Galilejského, který se
vydával za Mesiáe (rok 4 pø. Kr.). Tento Juda jednoznaènì odmítal platit jediný
denár. Pokud by Jeí øekl ne, mohli ho beze veho obvinit. Pokud by øekl ano,
bylo by jasné, e není Mesiá, a mohli proti nìmu popudit lid.
Vimnìme si, co pøedchází otázce, kterou poloili mladí farizeové a herodiáni
(kteøí jinak byli úhlavními nepøáteli, ale v nepøátelství vùèi Kristu byli zajedno).
Knìí a izraeltí vùdcové vyslechli Kristovy výtky týkající se jejich vztahu k prorokùm a k poslanému Boímu Synu (èti Luk 20,9-19). Otázka o placení daní nebyla
jedinou, která mìla umonit Krista znièit. Dále (Luk 20,27-40) byli vysláni se svou
otázkou o vzkøíení saduceové. Skupiny jindy zcela nesourodé se sjednotily
v nepøátelství vùèi Kristu a jeho poslání.

K zamylení
K

Jak bys øeil takovou situaci?
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Støeda
Mat 22,16
Jak charakterizovali Krista lidé, kteøí mu nastraili past?

Mistr
A Mistr odpoví cokoli, otázkou nastavili tazatelé past. Oslovují ho
mistøe - uèiteli. To znamená, e jeho odpovìï bude povaována za
výraz jeho uèení.
Je to vyznamenání pro uèitele, kdy slyí, e je pravdivý, e uèí pravdu o tom, co
Bùh poaduje, a e není závislý na lidském hodnocení. Abraham mìl uèit své syny,
aby li po Boí cestì tak, e budou uplatòovat spravedlnost a právo (1 Moj 18,19).
I Mojí se snail vtípit Boí vùli lidu, který mìl na starosti. Èti 5 Moj 5,33.
Izraelský král David se modlil: Hospodine, uka mi cestu, kterou mám jít, chci ít
a zùstat ti vìrný. Daruj, a mi záleí jenom na tom, abych zùstal podøízen tvé
autoritì.
Být pravdivý znamená øíkat to, co si myslím. Znamená to, e mé mylenky jsou
v souladu s mými slovy a èiny. Takový je sám Bùh, Bùh je pravdivý a mluví pravdu
(Jan 3,33).

K zamylení
K

Jak pozná, e uèení, které slyí, je Boí cesta?
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Ètvrtek
Mat 22,21
Jak odpovìdìl Kristus na provokativní otázku?

Tiberiùv podíl
Èti Mat 22,19. Kristus poádal tázající, aby mu ukázali peníz danì.
Ukázalo se tak, e i oni platí danì, jinak by takový peníze nemìli
u sebe. A potom poloil pøímou otázku: Èí je tento obraz a nápis?
Odpovìï byla jasná: Císaøùv. Na jedné stranì mince byla podoba císaøe Augusta a nápis: Císaø Augustus, syn boha, otec vlasti. Na druhé stranì byl obraz
Tiberia s nápisem: Tiberius císaø, syn Augusta, tribun lidu patnáctkráte.
Jeí vzbudil údiv i obdiv protivníkù. Samozøejmì je tøeba platit poplatek, protoe
tyto peníze patøí císaøi a nesou jeho podobu a jméno. Nedorozumìní je vylouèeno. Jeí mluví o podøízení se autoritì. Tím vak nekonèí.
Císaø pro nìj není vrcholnou autoritou. Bùh je nad tímto vladaøem a má nárok na
respekt a úctu.

K zamylení
K

K èemu slouí danì? Jaké danì platí tvoji rodièe? Jaké platí ty?
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Pátek
1 Moj 1,27
Kde je vyryt Boí obraz?

Co je Boí...
Kristovo vysvìtlení týkající se poplatkù ukazuje, e mince náleí císaøi, protoe je na ní vyryt jeho obraz a nápis. Staèí tedy hledat Boí
obraz, abychom poznali, co mu patøí. Pro vìøícího ida to bylo dìtsky
jednoduché: Je na minci Boí obraz? Pak mu patøí.
Neøíká zpráva o stvoøení jasnì, e èlovìk je stvoøen k Boímu obrazu? Co to
znamená? Prostì to, e èlovìk se podobá Bohu, ne obrácenì. Text z 1 Moj
neøíká, zda jde o podobnost vnitøní nebo vnìjí, ale jiná místa v Bibli ukazují, e
jde jistì pøedevím o vnitøní hodnoty.
Jeí chce ukázat, e kadý je povinen platit poplatky vládì, ale e i èlovìk sám
je vlastnictvím Boha Stvoøitele (1 Moj 9,6). Jeí je pokáral za pokrytectví a opoválivost, ale zároveò vyslovil velkou zásadu, která jasnì urèuje meze povinností
èlovìka ke státní správì a jeho povinnosti k Bohu. Mnoha posluchaèùm se tím
tato sporná otázka vyjasnila a jasnou zásadou se potom øídili.
Vychytralí muové, kteøí otázku poloili, nedokázali vak takovému uèiteli odpovìdìt, a proto odeli (Mat 22,22).

K zamylení
K

Bible øíká, e èlovìk je stvoøen, aby byl Boím obrazem. Jak tomu
rozumí? Jak pomáhají následující texty porozumìt pojetí obrazu? 3
Moj 19,2; Mat 5,48; 2 Kor 3,18
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Uloit
- V Jeíovì dobì byl Tiberius øímským císaøem. V Galileji a Judsku ho zastupovat místodrící Pilát Pontský. Pro lid vak byli konkrétními pøedstaviteli císaøe výbìrèí daní.
- Kristus se stýkal s tìmito celníky a jinými osobami patné povìsti, kteøí ho
rádi chodili poslouchat.
- Otázka o placení daní císaøi byla vlastnì pastí na Mesiáe.
- Tázající se vìdìli, e mluví s Mistrem, který je ve svém uèení vìrný Bohu.
- Jeí uznal autoritu císaøe, i kdy to byl uchvatitel.
- Ukázal ovem na nadøazenou autoritu Boha Stvoøitele.

Otázky k diskuzi
1. Jak jsou pøijímány úøady státní správy v naí zemi? Jak je to s danìmi?
2. Jaké vztahy a kontakty se sociálnì slabými nebo asociálními lidmi máte
jako adventisté ve vaem mìstì? Jaký vztah máte k takovým lidem vy
osobnì?
3. Nìkdy jste v situaci, e máte jako adventisté zaujmout jasný postoj,
podobnì jako tehdy Jeí. Jak se v takové chvíli rozhodujete?
a) Snaím se vyhnout odpovìdi.
b) Snaím se mluvit tak jako vìtina.
c) Snaím se to ikovnì zvládnout.
d) Øíkám to, co si skuteènì myslím.
4. Jak postupujete, kdy máte odpovìdìt na nároènou otázku? Proè? Na
èem spoèívá autorita uèení?
5. Kam a má jít podle vaeho názoru podøízení se autoritì vlády...?
6. Odevzdejte tedy...co je Boí, Bohu. Hledejte v Bibli vysvìtlení, co je
Boí a má být odevzdáno.
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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V patnáctém roce vlády císaøe Tiberia, kdy Pontius
Pilát spravoval Judsko... Luk 3,1

V tomto roce (27 po Kr) mìl kadý id co do èinìní s øímskými vojáky
a dùstojníky, kteøí byli v celé zemi. Vojenským posádkám v Izraeli velel
v letech 26-37 po Kr. Pontius Pilát. Pøesto nemáme z doby veøejného
pùsobení nazaretského uèitele Jeíe zaznamenáno ádné jeho vyjádøení o tomto øímském místodriteli. Jeí se nevyjádøil o tomto neoblíbeném
mui, zákonodárci Samaøska a Judeje.
Pilát, v Jeíovì dobì pátý judský prokurátor, nastoupil po Valeriovi Gratovi. Svými násilným jednáním vyvolával v Jeruzaléme èasté nepokoje. Po
øadì krvavých èinù byl pozdìji na pokyn øímského legáta nad Sýrií Vitellia
pøedvolán do Øíma k odpovídání, ale døíve ne se dostavil, Tiberius zemøel
(r. 37) a Pilát byl vypovìdìn do Vienny na Rhonì v jiní Francii.
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Nedìle
alm 44,16.17
Co mùeme øíct o pokoøování èlovìka èlovìkem?

Místodritel Pilát
První noc po nástupu do funkce protektora nechal Pilát vpochodovat
do Jeruzaléme nové vojenské posádky s císaøskými korouhvemi, støíbrnými orlicemi a malými císaøovými obrazy, i kdy obyvatelé dostali
od císaøe slib, e tyto korouhve zùstanou vdy pøed branami mìsta, aby nebyl
uráen náboenský cit obyvatelstva, které v císaøových obrazech vidìlo modloslubu.
idé ihned vyslali deputaci do Pilátova sídla v Cesareji se ádostí o odstranìní
tohoto zneuctìní mìsta. Po pìtidenním vyjednávání dal Pilát deputaci obklíèit
oldnéøi a pohrozil smrtí, pokud mu nedají v té vìci klid. idé prohlásili, e radìji
podstoupí smrt. Teprve tehdy Pilát povolil, ale zato dal ihned umístit na Herodùv
palác v Jeruzalémì tabulky, oznaèené jménem císaøovým, ale bez jeho obrazu.
idé si stìovali v Øímì. Císaø Tiberius naøídil, aby tabulky byly odstranìny.
Jindy dal Pilát zøídit vodovod pro Jeruzalém, a to za peníze z chrámového pokladu. I to vyvolalo vzpouru, pøi které padlo za obì nìkolik lidí rukama pøestrojených
vojákù, kteøí se vmísili mezi demonstranty. Vodovod byl dokonèen, ale za cenu
nenávisti k Pilátovi.

K zamylení
K

Èemu tì uèí svìtové dìjiny a dìjiny Izraele?
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Pondìlí
Luk 13,1-5
Jakého èinu se dopustil Pilát?

Co Kristus objasòuje na pozadí této události?
Pilátùv krutý èin je znamením.
Zde je zmínka o krveprolití provedeném na Galilejcích pøímo u oltáøe.
Nevíme, kdo byli tito Galilejci a proè je Pilát takto potrestal. Pravdìpodobnì lo o skupinu poutníkù, kteøí li obìtovat do chrámu.
Pilát byl tedy tvrdý místodritel, pøipravený zabít i nevinné lidi, kteøí nebyli ani
ozbrojeni. Byl umínìný, ale ustoupil, kdy musel. Jeho osobnost neustále vyvolávala vzpoury lidu. Zøejmì vznikaly právì proto, e se Pilát bál, aby k nim nedolo, a jeho strach ho vedl ke krutým a tvrdým èinùm.
Je vak zajímavé, jak Jeí reagoval na Pilátùv krvavý èin. Nemluví o Pilátovi ani
o obìtech, ale o høíchu a vinì. Èlovìka stále zajímá otázka, zda Bùh v tomto
ivotì trestá pøestoupení a høíchy lidí.
Mistr zde zdùrazòuje, e je tøeba být pøipraven. Neobrácený èlovìk podlehne
soudu. Naopak toho, kde se k Bohu obrací, povauje Pán za spravedlivého. Kristus øíká jasnì: Tato hrozná událost vás má vést k pokání, k obrácení. Neodkládejte zmìnu na pozdìjí dobu, protoe konec mùe pøijít døíve, ne si myslíte.

K zamylení
K

Èti Zjev 2. a 3. kapitolu. Jeí píe dopisy sedmi sborùm - církvím. Kterým
z nich píe o pokání nebo obárcení? Kterým ne?
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Úterý
Luk 22,52
Kdo povaoval Jeíe za povstalce?

Setkání s Pilátem bylo pøipraveno
V Pilátovì dobì putoval Jeí Samaøskem a Judskem a do mìst
a vesnic nesl dobrou zprávu o záchranì. V zemi ovem vládlo ovzduí
plné napìtí mezi Øímany a idy. Kristus vak nemìl zvlátní problém
s tímto místrodritelem a pro Piláta nepøedstavoval zøejmì tento idovský uèitel
ádné zvlátní veøejné nebezpeèí.
Èti Luk 22,47-53. Pilát ani Jeí neplánovali spoleèné setkání. Pøipravila ho skupina uprostøed Sanhedrinu (nejvyí idovská soudní i náboenská instituce).
V Sanhedrinu bývalo 70 èlenù a byl tvoøen saducei a farizei. První skupina byla
mení a vlivnìjí; i pøedseda pocházel ze strany saducejské. Farizeové museli
tedy obèas ustupovat saduceùm, kteøí mìli v radì klíèové postavení.
Saduceové také zatkli Jeíe za pomoci chrámové stráe, která jim byla k dispozici.

K zamylení
K

Jak reaguje, kdy menina prosazuje svùj názor? Jakými kritérii
a zásadami se øídí?
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Støeda
Mat 27,1.2
Kdo pøivedl Jeíe k Pilátovi?

Cestou k Pilátovi
Právì saduceové pøipravili setkání Krista s Pilátem. Neudìlali to farizeové. Proè?
Na rozdíl od saduceù, nebyli farizeové v ádném pøípadì pøáteli Øímanù. Za nic na svìtì by nevydali idovského obèana Pilátovi, kterého nenávidìli.
Nenávidìli øímské utlaèovatele a tìili se nadìjí, e jejich národ si zbraní vydobude nezávislost. (E.G.Whiteová, Výchova, str. 75)
Fariezové byli v trestech mírní. Sanhedrin, který vynese rozsudek smrti, je podle
nich vraednou veleradou. Jejich pøedpisy jim zakazovaly vést soudní pøi bìhem
noci. Podle nich se jednání musela konat v chrámové síni tesaných kamenù a ne
v domì veleknìze, jak tomu bylo v Jeíovì pøípadì.
Obvinìní vznesená proti Jeíi jsou typická pro saducee. Ti se toti báli pøíchodu
Mesiáe a Jeíovou popularitou se cítili ohroeni. Ve zprávách o Jeíovì zajetí
a popravì, které podávají evangelia, nejsou farizeové zmiòováni.
Mìl-li být nìkdo odsouzen k smrti, muselo být pøítomno 24 ze 70 èlenù rady
a postaèil hlas 13 z nich. idé nemohli vak Krista popravit. Proto ádali Piláta,
aby vynesl rozsudek. Chtìli odstranit Jeíe pokud mono rukama Øímanù. Pilát
byl ve velmi choulostivé situaci.

K zamylení
K

Èti Skut 5,34-40 a 23,6-10. Vimni si postoje farizeù pøi procesech s Petrem
a Pavlem? Co z toho mùeme usoudit ve vztahu ke Kristovu pøípadu?

19

Ètvrtek
Mat 27,11
Na co se ptal Pilát Krista?

Pøed Pilátem
Jeí stojí pøed Pilátem tváøí v tváø. Zdá se, e Pilát zatím o Kristu nic
neví. Zøejmì ho nepovauje za vzbouøence, podnìcovatele vzpoury ani
rebela, i kdy pøední knìí øíkají: On svádí národ, zakazuje platit danì
císaøi, øíká, e je Kristus, Král...
Obvinìní knìí byla politického charakteru, na co byli Øímané choulostiví. Pilát
se vak zamìøil jen na obvinìní týkající se mesiáství, protoe to by mohlo znamenat nebezpeèí pro Øím. Proto se ho ptá, zda skuteènì je idovským králem.
Jeí odpovídá: Ano. - Guvernér musel být pøekvapen.
Pilát znal soudní jednání, pøi kterých byli obvinìni idé, pøedevím zelóti, kteøí
byli ochotni zemøít pro Boha. Vìtinou je uvìznili a popravili, aby slouili jako
odstraující pøíklad pro ostatní. Ale nezdálo se, e by Jeí projevoval pøed Pilátem nenávist vùèi Øímanùm, jakou mìli zelóti.
Jak zaznamenává Luká, po výslechu Pilát øekl: Já na tomto èlovìku ádnou
vinu neshledávám. (23,4) Kdy pak uslyel slovo Galilea, vyuil to jako záminku
a poslal Jeíe k Herodu Antipásovi, tetrarchovi tohoto území.
Pilát je pøesvìdèen, e tím pro nìho vìc skonèila.

K zamylení
K

Co vedlo podle tvého názoru Piláta k tomu, e mohl Jeíe prohlásit za
nevinného?
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Pátek
Mar 15,15
Co motivovalo Piláta ke koneènému rozhodnutí?

Pilát ustupuje
Luká podává velmi pøesnou zprávu o celém procesu. Zachytil výslech u Heroda a nyní nás pøivádí zase k Pilátovi.
Èti Luk 23,14-16. Byl to neúprosný boj mezi nejvyími knìzi a guvernérem. Je jisté, e Pilát dìlal ve, aby byl Jeí osvobozen. Vimni si Pilátovy
argumentace: Vae obvinìní nejsou pravdivá. Ani Herodes nezjistil, e by byl
tento mu vinen. Neshledal jsem na nìm nic, proè by mìl zemøít.
Pilát hájil Krista s úmyslem, aby ho propustil, ale marnì. Potøetí vyhlauje, e
není vinen. Køik knìí a vydrádìného davu pøed Pilátovým palácem je pøíli hrozivý. A navíc volají: Jestlie ho propustí, nejsi pøítel císaøùv...! Pilát se bojí o postavení a o ivot. Ustupuje.
Nechce odsoudit Jeíe. Ale... nechává ho ukøiovat.

K zamylení
K

Pøemýlej o povaze a jednání Pontia Piláta.
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Uloit
- Pilát byl tvrdý mu. Jeho jednání mnohokrát okovalo idy. Pøesto Jeí nevyslovuje nad ním rozsudek.
- Jeí pouívá událost Galilejcù, které dal pobít Pilát, a vysvìtluje potøebu
pokání.
- Pøední knìí a saduceové ze Sanhedrinu zatkli Jeíe jako vzbouøence.
- Saducejská menina Sanhedrinu odsoudila Jeíe a dovedla ho pøed Piláta.
- Pilát uznal Kristovu nevinu a pøál si ho osvobodit.
- Ustoupil vak tlaku saduceù a tìch, které potvali proti Kristu.

Otázky k diskuzi
- Které závané skuteènosti jetì vstoupily do soudního procesu, který
vedl Pilát s Kristem?
. idé chtìjí propustit Barabáe, a ne Krista (Jan 18,39.40),
. vzkaz Pilátovy eny (Mat 27,19),
. Pilátovo dosavadní pùsobení v zemi (viz úvod tohoto úkolu a sta na nedìli),
Pilát se nepøizpùsobil, byl nenávidìn a pro problémy, o kterých vìdìl císaø
Tiberius, mohl být nyní idy snadno vydírán, idé vyhroují, e budou alovat
u císaøe, a Pilát se bojí...
. aj.

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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V patnáctém roce vlády císaøe Tiberia, kdy Pontius
Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes...
Luk 3,1

Jako tøetí je v tomto textu citován Héródés Antipás, syn Héróda Velikého.
Héródové byli Øímem tolerováni jakoto pùvodní obyvatelé. Nebyli to idé,
ale Edomité (Idumejci), tedy potomci Ezaua. Na základì druhé závìti
Héróda Velikého patøila jeho synovi Héródovi Antipásovi územi: Galilea
a Perea. Velmi mu záleelo na tom, aby dostal od Øímanù titul krále. Po
44 letech vlády, za asistence své eny, se odváil poádat císaøe o tento
titul a... ztratil ve. Císaø Caligula ho poslal do vyhnanství.
Obyvatelstvo oblasti, v které Héródés Antipás vládl, bylo velmi rùznorodé. Nìkteré krajiny byly zcela idovské, jiné ne.
A do 15. roku vlády Tibéria (27 po Kr.) pobýval místrodritel ve víceménì pohanském mìstì Sepphois nedaleko Nazareta. V té dobì dal vystavìt novou rezidenci, kterou pojmenoval podle svého císaøe Tiberiada. Stala se významným støediskem øímské kultury. Héródés Antipás
byl pro své èiny a postoje dosti kritizován. il se enou svého nevlastního bratra Filipa a nabídl jí manelství. Souhlasila, ale svùj souhlas podmínila tím, e Héródés vykáe svou manelku. Jeho vagr mu tehdy
vyhlásil válku a zvítìzil v ní.
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Nedìle
Luk 13,31
Jaký vztah mìl Héródés ke Kristu?

Farizeové chrání Jeíe
Èti Luk 13,31-35. Kristus smìøuje k Jeruzalému. Prochází mìsty
a vesnièkami, kde mluví o Boím království (13,22). Je zøejmì jetì na
galilejském území, kdy ho nìkolik muù pøichází varovat: Rychle
odtud odejdi, protoe Herodes tì chce zabít. Je to zcela jasné.
Je vidìt, e tito lidé mají strach o ivot uèitele z Nazareta. Snaí se ho varovat
a moná zachránit pøed osudem, jaký stihl Jana Køtitele. Luká výslovnì uvádí,
e lo o nìkteré farizeje.
Vzhledem k tomu, co víme o farizejích, nás udivuje, e tato skupinka farizeù ve
skuteènosti milovala Jeíe. Sami se tak vlastnì vystavovali riziku.
Vzpomeòme si na farizeje Nikodéma, který hledal Boí království a snail se
porozumìt Jeíovu poslání. Setkal se s Kristem v noci a on s ním mluvil o tom
podstatném - o obrácení a spasení. Nikodém byl nejvnímavìjí z idovské velerady, ale to, co mu Kristus tenkrát v noci øekl, prostì uloil v srdci. Po tøi roky to
nepøineslo ádné dùsledky.
Ale po nanebevstoupení Jeíe, kdy uèedníci byli rozehnáni a vystaveni pronásledování, Nikodém odvánì vystoupil. Svùj majetek pouil k podpoøe mladé církve, o které se idé domnívali, e zanikne Kristovou smrtí.

K zamylení
K

Pøeèti si o Nikodémovi v 17. kapitole knihy Touha vìkù.
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Pondìlí
Luk 9,9
Jak døíve zakroèil Héródés proti Janu Køtiteli?
Co si teï myslel o Kristu?

Zmrtvýchvstalý Jan Køtitel?
Èti Mat 14,1.2; Mar 6,16. Héródés dal uvìznit Jana Køtitele, protoe
byl tak populární, e se Héródés nakonec bál o svùj trùn. Historik
Josefus Flavius o tom vypráví:
Héródés nechal popravit spravedlivého èlovìka, který povzbuzoval idy k èestnému a ctnostnému ivotu, k tomu, aby jednali spravedlivì s lidmi a ili zbonì
a aby pøijali køest.
Héródés se zaèal bát vzpoury. Proto radìji Jana uvìznil a dal popravit, ne by
èekal, a Køtitelovo pùsobení podnítí revoluci a bude pøíli pozdì.
Kdy Héródés uslyel o Kristových èinech, velmi ho to zneklidnilo. Byl skuteènì
pøekvapen a chtìl vìdìt o Jeíi nìco víc.

K zamylení
K

Proè Héródés spojuje Jeíe Krista s postavou Jana Køtitele? Co Héróda
zneklidòuje a proè se bojí?
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Úterý
Mar 6,18
Jaký postoj mìl asi Jan k Héródovi?

Héródes a Jan Køtitel
Héródes Antipás, estý syn Héróda Velikého, byl rozporuplný a nevypoèítatelný. Èetné zloèiny, které spáchal jeho otec, udìlaly ze syna
ustraeného èlovìka. Jeho otec se bál, aby nebyl zavradìn, a bál se
i pøíchodu Mesiáe. Proto odstranil své tøi syny, svou druhou enu i tchyni.
Je také moné, e Antipás se bál své vlastní rodiny, dvora a úøedníkù stejnì jako
nebezpeèí zvìnèí.
Èti Mar 6,18-29. Jan Køtitel si dovolil veøejnì kritizovat panovníka. Kdy èteme
zprávu Marka a Matoue, poznáváme, jak rozporuplná osobnost byl Héródés.
Byl rozhodný (Mat 14,5) i slabý (Mar 6,26).
Bojí se také ztratit image pøed svými vlivnými hosty, a proto radìji nechává
popravit Jana Køtitele. Zároveò se bojí i lidu, protoe ten vnímá Jana jako proroka
(Mat 14,5).
Nejvíce nás vak udivuje, e Jana respektoval. Vìdìl toti, e je to spravedlivý
a zboný mu (Mar 6,20). I kdy mu Janovo napomínání bylo nepøíjemné, chránil
ho a rád ho poslouchal.
Jan nakonec zaplatil za svùj postoj ivotem. Lidé, kteøí následují Krista, èasto
nenajdou pochopení u sobeckých lidí jako byla napøíklad Herodias. Boí nepøítel
útoèí na Kristovy následovníky. Ale utrpení je dùleitou souèástí uèednictví a souèástí Boí výchovy. I kdy se to zdá nepochopitelné, je utrpení poctou Spasitele
pro jeho uèedníka.

K zamylení
K

Týkají se tì také nìjak tyto události?
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Støeda
Luk 8,1-3
Byli v Héródovì okolí také nìjací Kristovi stoupenci?

Jeí hrozbou pro Héróda
U mnohokrát se lid domníval, e pøijde Mesiá. A mu, který pøiel
po Janu Køtiteli, opravdu získával stál vìtí vliv a dìlal zázraky. Héródés Antipás to samozøejmì vìdìl. Mùeme si také domyslet, e ho
informoval jeho správce Chuza, jeho ena doprovázela Krista s jinými enami
a uèedníky.
Kdy Kristus poslal uèedníky na misijní cestu, sám navtìvoval dalí mìsteèka
a vesnice a hlásal evangelium o království, doslechl se o smrti Jana køtitele. Tato
událost mu ivì pøipomnìla konec, ke kterému sám jde. Na jeho cestì se hromadily stíny. Knìí a rabíni nepøestávali ukládat o jeho ivot, zvìdové sledovali kadý jeho krok.
Zprávy o kázání apotolù v Galileji se donesly Héródovi a upoutaly jeho pozornost
na Krista a jeho dílo. Projevil pøání Jeíe uvidìt. Héródés mìl ustavièné obavy,
e by mohlo dojít k tajné vzpouøe, která by ho sesadila z trùnu a svrhla øímské jho
z idovského národa. Mezi lidem zrál duch nespokojenosti a vzpoury. Bylo jasné,
e Kristovo veøejné vystupování v Galileji u dlouho nepotrvá.

K zamylení
K

Kde bral Jeí jako èlovìk sílu, aby vydrel vechny útoky a mohl splnit
svùj úkol? Èti 38. kapitolu knihy Touha vìkù.
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Ètvrtek
Luk 13,32
Proè se Jeí tak neobvykle vyjadøuje o autoritì Héródovi?

Lika Héródés
Jeí øíká o Héródovi: Jdìte a vyøiïte té lice... Lika pøedstavuje
úskoènost a je neoblíbená, snad i bezvýznamná. Héródes mì chce
zabít? To není jeho vìcí. Proroci jsou zabíjeni v Jeruzalémì...
Luk 13,32.33. Kristus je si vìdom, jak významný je jeho úkol. Kdy mluví o dneku
a zítøku, vyjadøuje tím, jak krátký èas mu jetì zbývá k dokonèení poslání.
I Héródes mìl monost vánì uvaovat o zázracích a uzdraveních, které konal
uèitel z Nazareta.
Jeí mìl své poslání. Jeho svrchovaným Pánem byl nebeský Otec. Jen jemu
svìøoval svou cestu. Nedal se ovlivnit hrozbami ani nabídkami. Byl vak vnímavý
k lidem. Proto reagoval i na upozornìní a obavy farizeù o jeho ivot.

K zamylení
K

Co mùe øíct o Kristovì respektu k vladaøi Héródovi?
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Pátek
Luk 23,9
Jaký postoj má pøed Héródem souzený Jeí?

Výslech
Èti Luk 23,8-12. Kristus a Héródés Antipás se skuteènì brzy setkávají. Pøi Jeíovì procesu v Jeruzalémì místodritel Pilát zjiuje, e
Jeí pochází z Galileje, a chce se jeho pøípadu zbavit tím, e ho
posílá k Héródovi. A tak se Antipás koneènì doèkal. Mìl radost, e vidí Krista
pøed sebou a e s ním mùe mluvit (Luk 23,8).
Héródés se snaí, jak mùe, klade mnoho otázek, ale bezvýslednì, protoe
Jeí neodpoví ani jedno slovo. Tetrarcha je zvìdavý, èeká senzaci, ale hlavnì
znamení. Slibuje za to Jeíi osvobození, kdy uzdraví nìkoho z mrzákù, které
nechal pøivést do soudní sínì. Ale Jeí lice neodpoví ani jednou. A nezachrání
se. Proè?
V knize Touha vìkù èteme:
- Boí Syn vzal na sebe lidskou pøirozenost. Musí jednat tak, jak by za podobných okolností jednal èlovìk. Proto neuèiní div, aby se tím uchránil pøed bolestí a poníením, je musejí snáet lidé, kdy se octnou v podobném postavení.
- Kdyby bylo na Kristovì slovu záleelo uzdravení ran, které lidé utrpìli høíchem, jistì by nemlèel. Jeho slova vak nebyla urèena tìm, kdo pravdu jen
polapávají.
- Kristovo mlèení bylo nejpøísnìjím trestem, jaký mohl udìlit. Héródés zavrhl
pravdu, kterou mu pøinesl nejvìtí z prorokù (Jan Køtitel), a u pro nìho nebylo
ádné jiné poselství. Pán nebes u pro nìho nemìl jediné slovo. Kristovy ui,
které byly vdy otevøené pro hlas lidské bídy, neslyely Héródovy rozkazy.

K zamylení
K

Co nového sis dnes uvìdomil?
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Uloit
- Farizeové upozoròují Krista, e Héródés ho chce zabít.
- Héródés uvìznil a pozdìji dal popravit Jana Køtitele. Jeho osobu si spojuje
s Jeíem. Nemá klid.
- Jan Køtitel se odváil jasnì vytknout Héródovi nemorální chování vùèi jeho enì,
bratrovi a vagrové. Tak se dostal do vìzení a poté na smrt.
- Mezi enami, které s uèedníky doprovázely Jeíe, byla i manelka Chuzy
Héródova správce. Pravdìpodobnì se díky jí dozvìdìl o Kristovì stoupající
popularitì.
- Kristus se nebojí Héróda, ale pøirovnává ho k úskoèné lice.
- Kdy je obvinìný Jeí postaven pøed Héróda, klade mu vládce mnoho otázek. Odpovìdí se vak nedoèká. Héródes chce uplatnit svou autoritu a posmívá se Kristu tím, e z nìj posmìnì dìlá krále. Ale Jeíùv klid je silnìjí ne
Héródùv výsmìch.

Otázky k diskuzi
1. S kterými skupinami lidí se Jeí hodnì stýkal? Proè?
2. Porovnejte texty Mar 6,18 a 2 Sam 12,1-14. V èem se podobá a v èem se
lií zpùsob Nátanùv od zpùsobu Jana Køtitele, kterým vytýká králi høích?
3. Jsou dìdiènost a výchova omluvou høíchu?
4. Ètìte Mat 5,22. Hovoøte o tom, kde jsou hranice mezi respektem k autoritì, respektem k èlovìku, pohrdáním a výsmìchem.
5. Jak reagujete, kdy vás nìkdo zesmìòuje? A kdy je to kvùli vaemu
náboenství?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Amen, amen, pravím vám, mezi tìmi, kdo se narodili
z eny, nevystoupil nikdo vìtí ne Jan Køtitel; avak
i ten nejmení v království nebeském je vìtí neli on.
Mat 11,11

V pøedchozích tøech úkolech jsme se zabývali postojem Jeíe Krista
k významným osobnostem jeho doby: k císaøi Tiberiovi, k místrodriteli
Pilátu Pontiovi a k tetrarchovi Héródu Antipásovi. V posledním úkole
o Kristu a autoritách se budeme zabývat ètvrtou osobností.
Jan Køtitel byl podle Jeíe Krista skuteèný Boí mu. Jan zjevoval
autoritu a moc Boí. Pøesto poslal své uèedníky ke Kristu s otázkou:
Jsi ten, který má pøijít, nebo máme èekat jiného? (Mat 11,3)
Jan je ve vìzení. Dostává zprávy o èinnosti mue, kterého pokøtil. Jan
tìm zprávám nerozumí. Ale co se týká jeho poslání, je pøesvìdèen
o tom, e byl poslán od Boha, aby oznamoval pøíchod Mesiáe.
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Nedìle
Mat 3,5.6
Co bylo podstatou poslání Jana Køtitele?

Jan Køtitel, fascinující mu
Kdy Jan zahájil svou èinnost, krutost a útisk øímských vládcù a jejich
rozhodnost, s kterou chtìli zavést pohanské symboly a zvyklosti, vyvolaly odboj, který byl potlaèen. To ve jen vedlo k rùstu nenávisti vùèi
Øímu. Tenkrát bylo u Jordánu slyet kazatele: Èiòte pokání, nebo se pøiblíilo
království nebeské. (Mat 3,2)
Janùv prostý vzhled pøipomínal posluchaèùm proroky z dávných dob. Svými zpùsoby a odìvem pøipomínal proroka Eliáe. Byla to stejná síla, s kterou Eliá
napomínal národ a káral høíchy. Mluvil jasnì, výstinì a pøesvìdèivì. Zástupy lidí
chodily na pou k Janovi.
Oznamoval, e pøijde Mesiá, a volal lid k pokání. Na znamení oèitìní od høíchu
je køtil v Jordánu. Tím uèil, e ti, kdo chtìjí být vyvoleným Boím lidem, jsou
poskvrnìni høíchem, a e bez oèitìní srdce a ivota nemohou vstoupit do Mesiáova království.
Pøicházeli kníata a rabíni, vojáci, úøedníci i venkované. Mnoho jich dìlalo pokání
a dali se pokøtít. Prostí lidí i lidé ve vysokém postavení se podøizovali poadavku
Køtitele, aby mohli patøit do království, které oznamoval. I mnoho zákoníkù a farizeù vyznalo své høíchy a ádali o køest.

K zamylení
K

Co pøitahovalo lidi ke Køtiteli, který mluvil velmi pøísnì?
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Pondìlí
Luk 3,11
Jaké poselství kázal Jan Køtitel?

ivotní nutnost pokání
Janova velikost nespoèívala v jeho pùvodu, vzdìlání ani v jeho vzhledu,
ale pøedevím ve velikosti jeho poselství. To, co øíkal, nebyla jeho zvìst,
a lidé to cítili. Povaovali ho za proroka, za poslaného Bohem, a tak
Jan pochopil své poslání. Zval obyvatele k pokání a mnoho jim toho vytýkal.
Obrátit se znamená pøedevím provést obrat v ivotì, dìlat pokání, litovat svých
chyb a nechat se pokøtít. Køest je projevem toho, e èlovìk pøi pohledu na Boí
svatost poznal svùj høích a vinu, e høích odmítá a obrací se, chce ít jinak. Køtem
vyjadøuje, e pøijímá Boí odputìní.
Èti Luk 3,13.14. Podìlit se o svùj majetek, nechat si jen potøebné vìci a spokojit
se s tím, co èlovìk má. To øíkal Jan Køtitel zástupu posluchaèù. To, co se jemu
zdálo pøirozené, byla pro nì skuteèným pøevratem.

K zamylení
K

Proè pøedkládal Jan Køtitel tak vysoké nároky na své posluchaèe?
Mùeme je pøijmout i dnes?
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Úterý
Mal 3,23 (4,5)
Co Bùh slíbil prostøednictvím Malachiáe?

Prorok Eliá
Jan byl více ne prorokem, jak øekl Jeí svým uèdníkùm. V dìjinách
Izraele vystoupilo více velkých prorokù: Izajá, král prorokù; Amos,
horlivý kazatel sociální spravedlnosti; Ozeá, energický obhájce Boí
vìrnosti, nebo Jeremjá, který mìl ve své dobì plout proti proudu. A potom zde
byl Eliá, který svým posláním a zázraèným nanebevzetím zanechal dalím generacím takové poselství, e byl opravdu povaován za nejvìtího starozákonního
proroka. Obecnì se vìøilo, e se vrátí, aby pøipravil cestu Mesiái. Malachiá to
ve pøedpovìdìl.
A to, co bylo pøedpovìzeno o Eliái, konal právì Jan: pøipravoval celý Izrael na
Mesiáùv pøíchod a povzbuzoval lidi, aby se obrátili a vedli èestný ivot.
Èti Luk 3,3-6. Mesiá oèekává, e se pøi svém pøíchodu setká s obrácenými
lidmi. Oèekává, e to bude skuteèné, praktické obrácení. Jan Køtitel volá k obrácení vechny lidi, a se nacházejí v jakýchkoli podmínkách. Nezakládá vak ádnou novou náboenskou skupinu.

K zamylení
K

Èti Luk 3,18. Mùe se evangelium sdìlovat i tvrdím zpùsobem?
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Støeda
Mat 3,11.12
Jak popsal Jan Køtitel pøicházejícího Mesiáe?

Silnìjí ne Jan Køtitel
Mat 3,11. V èem spoèívala síla Mesiáe?
Jan 1,29. V èem byla køehkost Spasitelova?
Zdálo se snad potom Janu Køtiteli ve vìzeòské kobce, e Kristus mìl
udìlat více? V èem spoèíval jeho boj?
Èti Luk 7,19-23.
Kdy Pán Jeí posílá Janovi po jeho uèednících odpovìï, cituje vlastnì pøedpovìï o Mesiái. Èti Iz 61,1-3. Podle proroctví Mesiá
- bude obvazovat rány zkrouených srdcem,
- vyhlásí zajatcùm svobodu a vìzòùm proputìní,
- potìí vechny truchlící...
Kristus odpovídá Janovi po jeho uèednících:
- slepí vidí,
- chromí chodí,
- malomocní jsou oèiováni,
- hluí slyí,
- mrtví vstávají,
- chudým se zvìstuje evangelium...
A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráí.
Kristus se vak Janovým uèedníkùm nezmiòuje o pøedpovìdi, e Pomazaný vyhlásí zajatcùm svobodu a vìzòùm proputìní. Jako by Spasitelova pomoc Jana
pomíjela.
Èti 1 Král 19,1-8. Proil velký prorok Eliá nìco podobného jako Jan Køtitel?

K zamylení
K

Pøeèti si alespoò první polovinu 22. kapitoly z knihy Touha vìkù
a pøemýlej o vnitøním Janovì vnitøním boji ve vìzení.
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Ètvrtek
Luk 7,26.28
Kdo byl Jan podle Jeíe?
Jak Kristus objasòuje otázku lidské velikosti?

Více ne prorok
Jako hlasatel Mesiáova pøíchodu byl Jan víc ne prorok. Zatímco
proroci vidìli Kristùv pøíchod jen zdálky, bylo Janovi dopøáno uvidìt
Krista ve skuteènosti, slyet nebeské potvrzení o jeho mesiáství
a pøedstavit ho v Izraeli jako poslaného od Boha.
Janovi nebylo dáno, aby svolával oheò z nebe nebo køísil mrtvé, jak to dìlal Eliá,
nebo aby dìlal v Boím jménu divy jako Mojí. Jan byl poslán, aby ohlásil pøíchod Spasitele a vyzval lid, aby se pøipravil na jeho pøíchod. Své poslání splnil tak
vìrnì, e kdy si lidé vzpomnìli, èemu je Jan uèil o Jeíi, mohli øíct: Vecko, co
Jan øekl o tomto mui, bylo pravdivé. Takové svìdectví o Kristu má podat kadý
uèedník, kadý køesan. Má ho podat i církev, která byla povolána pøipravit druhý
Kristùv pøíchod tak jako Jan pøipravoval pøíchod první. .

K zamylení
K

Co mohou dìlat ti, kteøí èekají blízký druhý Kristùv pøíchod, tedy
adventisté, aby dostáli svému úkolu? Plní adventisté dostateènì své
poslání?
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Pátek
Luk 1,15-17
Jak se naplnilo proroctví, které andìl sdìlil otci Zachariáovi
pøed Janovým narozením?

On musí rùst, já vak se menit.
Èti Mat 1,20-23. Srovnej Janùv úkol s posláním Immanuele. Prorok
Jan byl spojovacím èlánkem mezi dvìma epochami. Jako Boí vyslanec vystoupil ve své dobì,aby ukázal, jaký vztah má zákon a proroci
ke køesanskému vìku. Byl mením svìtlem, po kterém mìlo pøijít vìtí svìtlo.
Èti Jan 1,1-9.15.
Nael Jan Køtitel své správné místo a úkol?
Je dobøe køesanu, který ví, kde je jeho místo a jaký má úkol. Janova velikost byla
v tom, e nesl velkou zvìst o Beránku, Svìtle, o Vìtím, ne byl on sám. Proto
také mohl øíct, e i utrápený Jan zùstává nejvìtím prorokem.

K zamylení
K

K

Je prorokùv pohled na dìjiny jiný ne pohled jiného èlovìka, tøeba
vzdìlaného v historii? Proè?
Mohou adventisté, lid, kterému bylo svìøeno zdùraznit velké poselství
o pøicházejícím Kristu, projít zkoukou a zklamáním? Na èem záleí,
zda se Kristus k nám nakonec pøizná?
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Uloit
- Jan Køtitel il jako poustevník, a pøesto ho mnoho lidí vyhledávalo a poslouchali jeho kázání.
- Vyzýval lidi, aby ili tak, jak se sluí na ty, kdo èekají Boí království. Køtil ty,
kteøí poznali svùj stav a chtìli se zmìnit.
- Tak Jan naplòoval Boí zaslíbení, dané prorokem Malachiáem, o pøípravì na
Boí zákrok v dìjinách. - Jan oznaèil Jeíe jako toho, komu pøipravuje cestu.
V krizové situaci ztrácel jistotu.
- Kristus vysvìtlil, e nikdo z narozených lidí nebyl vìtí ne jeho pøedchùdce, Jan.
- I Jan bude vak jen jedním ze slabých lidí, kterým bude darováno Boí království.

Otázky k diskuzi
1. Jak spolu souvisí køest a obrácení?
2. Jak se èlovìk pøipravuje, kdy chce pøijmout Spasitele do svého osobního ivota?
3. Jak se pøipravujeme jako jednotlivci na druhý Kristùv pøíchod?
4. Jak se køesané pøipravují na druhý Kristùv pøíchod?
5. Co dìlají pøed druhým Kristovým pøíchodem køesané-adventisté?
6. V èem byl Jan vìtí ne jiní lidé?
7. V èem spoèívá zodpovìdnost lidí, kteøí jako Jan pøipravují cestu Pánu,
který pøichází?
8. Popite vztah Jana Køtitele ke Kristu.
9. Popite Kristùv vztah k Janu Køtiteli.

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Pøíbìhy Nehemjáe, syna Chakaljáova... Neh 1,1

Kniha Nehemjáe? Biblická kniha, kterou asi velká èást køesanù nikdy neèetla. U jsi ji proel? Moná ne. Hlavní postava knihy, Nehemjá, není tak známá jako David, Daniel nebo Elijá. V této knize nenajde prorocké øetìzce jako u Daniela, ani takové výzvy jako u Jeremjáe nebo Izajáe.
Pøesto je to kniha historicky velmi cenná. Je vak aktuální? V pìti
úkolech budeme sledovat dobrodruství èlovìka, který se angaoval ve
vìci svého lidu. Ano, mùeme øíct dobrodruství, protoe Nehemjá
nebyl muem slov, ale èinù.
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Nedìle
Neh 1,1-3
Jak se jmenoval Nehemjáùv otec?

Nehemjáova doba
Pouze kdy známe ivotní okolnosti urèitého èlovìka, mùeme lépe
rozumìt jeho jednání a postojùm. V Nehemjáovì pøípadì staèí vímat si prostøedí, v kterém vyrostl. Byl to syn Chakaljáùv. Jméno
Chakaljá znamená: Pán zarmucuje. Mùeme k tomu øíct, e Nehemjá vyrùstal v období, které nebylo pro Boí lid snadné.
Èti Neh 1,2.3. Tyto vere udávají blíe, co se dìlo: exil, bída, poniující situace.
Je tøeba vrátit se a do roku 587 pøed naím letopoètem.
Èti 2 Par 36,17-21. Babylónský král pøinesl smrt a znièení, ale i deportaci èásti
obyvatelstva. K tìmto obyvatelùm patøila i rodina Nehemjáe.
Na poèátku to je vdy nesnesitelné, ale postupnì si deportovaní zvykají na svou
situaci. Po nìjaké dobì Babylón padá a moc pøejímají Perané. A Izrael? Izrael je
stále zde. Pøizpùsobuje se. I kdy nìkteøí stále cítí bolest. Boí lid je poraen,
Boí mìsto znièeno.
Chakaljáovo jméno Hospodin zarmucuje ukazuje, e Nehemjáùv otec patøí
mezi ty, kteøí na Boha a jeho vìc nezapomínají. Nepøivykli si na svùj údìl a nechtìjí
si na nìj zvyknout. - Na poèátku naeho pøíbìhu se Nehemjá nachází v úanu.

K zamylení
K

Hospodin zarmucuje. To Hospodin pùsobí utrpení, nebo je to jinak?
Uveï jiné pøíklady.
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Pondìlí
Neh 1,9
Mají jetì vyhnanci dùvod k nadìji?

Smutek
Chakaljá je èlovìk, který nemùe klidnì ít, kdy se Boí lid nachází
v této situaci. Je to zahoøklý èlovìk? Ne, protoe dal svému synu
jméno Nehemjá. Co to znamená? Hospodin potìuje.
Slovo potìení je krásné, zvlátì kdy se stane realitou. V dobì Nehemjáovì
se nenaplnilo úplnì. Ale bylo zde nìkolik svìtlých skuteèností. Ve veri Neh 1,1
se mluví o 20. roce Artaxerxovy vlády, tedy o roce 445 pø. Kr. U sto let pøedtím
získali idé od krále Kýra slib o vrácení do Jeruzaléma, aby mohli znovu vybudovat chrám. Práce byly pøerueny, ale Zerubábel je zahájil znovu a v roce 515 byly
dokonèeny. To bylo nadìjné. Ale dalí dìní bylo opìt ménì optimistické.
Èti Neh 1,3. Mezi rokem 515 a 448 vedla rostoucí opozice Samaøanù k úplnému
zastavení rekonstrukcí. Opìt doba temna pro Jeruzalém. A Nehemjá se jmenuje Hospodin potìuje. Je to ironické? Toto jméno nám ale jasnì øíká, e
Nehemjáovi rodièe si byli jisti, e Bùh døíve nebo pozdìji zmìní øád vìcí. Zøejmì
vak netuili, e jejich syn bude v této zmìnì hrát tak významnou roli.

K zamylení
K

Jak rozumí názvu adventista? Co pro tebe znamená? Vidí v nìm
nìjakou podobnost se jménem Nehemjáe?
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Úterý
Neh 1,3
Jaké zprávy pøily z Jeruzaléma?

Solidarita
V Jeruzalémì je to velmi patné: zdi jsou poboøeny, ádné brány, tedy
ádné bezpeèí. Jedna velká bída. Tak popisuje situaci Chanani, který
se práve vrátil z Judska. Zlé je ale i to, e Nehemjá je èíníkem na
královském dvoøe a dokonce královým oblíbencem.
Dnes je tomu podobnì. Vem se nedaøí dobøe, kadý to ví, ale pokud je na tom
jedinec relativnì dobøe, nezasahuje a dokonce je i klidný.
Èti Neh 1,4. Proè se namáhat a protestovat proti vem nebezpeèím, které s sebou
pøináí atomová energie? Proè se zneklidòovat suchem v Africe, kdy nám se
daøí dobøe? Pokud èernobylská katastrofa nekontaminovala salát na naí zahradì a pokud finanèní správa nemá námitky vùèi naemu úèetnictví, co nám schází? Proè bychom mìli volat o pomoc, e nìkoho zabíjejí nebo e nìkde hoøí?
Nehemjá takto neuvauje ani nejedná. Jakmile se doví o situaci v Jeruzalémì,
pláèe a má smutek. Jeho postoj dokazuje, e je hluboce spojen se svými krajany. Pláèe a modlí se.

K zamylení
K

Umí být solidární s lidmi v krizových situacích?
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Støeda
Neh 1,5.6
Co ve obsahuje Nehemjáova modlitba?

Hodnota modlitby
Nehemjá se modlí, protoe zná hodnotu modlitby. Modlitba je skuteènì jako rádiové spojení. Na zaèátku vidíme králova èíníka, který
se modlí, a hned chápeme, v jakého Boha vìøí. To není Bùh, nad
kterým mohou zvítìzit babylóntí bohové, jak to nìkteøí pøedpokládali. Naopak!
Nehemjá oslovuje Boha nebes, Boha velikého a hrozného. I kdy národ trpí
útisk, nezapomínejme, e Bùh s tímto lidem uzavøel smlouvu.
Èti Neh 1,6-8. Nehemjá dobøe ví, proè doly vìci tak daleko. Dìjiny Izraele se
nìkdy podobaly øetìzci projevù nevìry a poruování smlouvy. Bùh vak svùj lid
pøedem upozoròoval.
Èti 2 Par 36,15.16. Národ neslyel a neposlouchal. Nehemjá proto vyznává:
Høeili jsme i já a dùm mého otce. Není tìké pøipustit, e se døíve i v dávné
minulosti staly nìjaké chyby. Uznat ale, e i já sám jsem vinen, to vyaduje sílu.
Nehemjá ví, e lid sklízí to, co zasel. Ale nezùstává v této situaci pasivní. Bùh
vdy dostojí svým slibùm, varování a hrozbám i poehnání. A zde bere Nehemjá
Pána Boha za slovo. Èti Neh 1,9.

K zamylení
K

Nehemjá uznává, e problémy lidu jsou dùsledkem jeho høíchù. Platí
to i dnes? Vysvìtli svou odpovìï.
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Ètvrtek
Neh 1,11
Jaký plán pøedkládá Nehemjá ve své modlitbì?

Modlit se, nebo jednat?
Kdy stojíme pøed problémem, ptáme se: Co mám dìlat? Modlit se,
nebo jednat? Nìkdy dostaneme dvì protichùdné rady. Nìkdo pøedpokládá, e modlitba sama je u øeení. Jiný øekne, e je tøeba nejdøíve
jednat.
Pro Nehemjáe je modlitba dùleitá, ale nenechává ho v pasivitì a klidu. V 11.
veri se dovídáme, jaký má Nehemjá plán. V tom plánu má sám také hrát dùleitou úlohu. Nehemjá není teoretik, snílek ani moralizující øeèník. Rozhoduje se
k èinu. Modlí se a plánuje akci.
Ale èas bìí. Tøi, ètyøi mìsíce... Nic se nedìje. Nehemjá není zvyklý plýtvat
slovy, pouze èeká na vhodnou chvíli. Stále slouí vládci a to znamená, e nemùe dìlat, co chce. Jak by vùbec mohl dát svému pánu najevo, co ho trápí!

K zamylení
K

Nai modlitbu nepotøebuje tolik Pán Bùh jako my sami. Co mùe øíct
k tomuto výroku?
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Pátek
Neh 2,2
Èeho si vládce viml?

Hodina pravdy
Kadodenní ivot pokraèuje. Ale Nehemjá nedokáe vytìsnat mylenky na Jeruzalém. Èti Neh 2,1-6. Jednoho dne si imperátor Antaxerxes vimne, e jeho èíník vypadá smutnì. To není normální. Ani se to
nesmí! Perská etiketa stanovila, e králova vláda je dobrá a moudrá a v dùsledku
toho jsou vichni astní. Proto se nikdo nesmí tváøit smutnì. Za to je trest smrti.
To vysvìtluje, proè se Nehemjá bojí.
Kdy se Artaxerxes takto zeptal, Nehemjá se pevnì rozhodl situaci plnì vyuít,
i kdy riskoval ivot. Král je vak k Nehemjáovi vstøícný: Král mi na to øekl: Co
si tedy pøeje?  V tu chvíli Nehemjá nezaváhal. Co chce? Jít do Jeruzaléma
a znovu vybudovat mìsto. Rehabilitovat Boí slávu a vìhlas svého národa.
A mocný král Persie pøistupuje na prosbu svého èíníka, souhlasí s tím, aby
odeel a vykonával funkci jeruzalémského guvernéra.

K zamylení
K

Nehemjá podstupuje riziko. Je pravda, e kadý køesan nìkdy
podstupuje rizika?
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Uloit
- Nehemjáùv otec se jmenuje Hospodin zarmucuje, hebrejsky Chakaljá. To
vyjadøuje tìkou situaci idù deportovaných do Babylónu.
- Nehemjá znamená Hospodin potìuje. Rodièe mu dali takové jméno, protoe mají stále nadìji, e Bùh z tohoto stavu svùj lid vysvobodí.
- Exulanté, kteøí byli navtívit Jeruzalém, pøinesli patné zprávy. Nehemjá se
plnì vívá do situace svých krajanù v tomto mìstì a ztotoòuje se s nimi.
- Nehemjá udìlal tento problém tématem svých modliteb. Nejdøíve vyznal své
høíchy a ví, e i on je tak jako ostatní pøíèinou této patné situace. Sází ale na
Boí zaslíbení.
- Vytvoøí plán akce pro vyøeení situace v Jeruzalémì a do tohoto plánu se
osobnì chce zapojit. Ve to Bohu øíká v modlitbì.
- Jeho postup vede k cíli. Vládce mu svìøí zodpovìdnost jeruzalémského guvernéra.

Otázky k diskuzi
1. Chakaljá se pøizpùsobuje situaci deportovaného, ale stále ji povauje
za definitivnì nepøijatelnou. Proíváte také situace, s kterými se nechcete nebo nemùete smíøit, ale pøesto v nich dokáete ít? Proè?
2. Nehemjá bude hrát dùleitou roli v naplnìní Boích zaslíbení. Myslíte, e vás Bùh mùe nìjak pouít k naplnìní svých zaslíbení? Pokud
ano, kterých?
3. Existuje ve svìtì solidarita? A v církvi? Uveïte pøíklady. Vytvoøte definici solidarity.
4. Jakou roli hraje modlitba v obtíných situacích?
5. Jak mùeme poznat, e plán, který jsme pøipravili, je shodný s Boí vùlí?
6. Je tøeba, aby politiètí pøedstavitelé mìli dobré mínìní o vìøících?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Král mi dal dopisy, nebo dobrotivá ruka mého Boha
byla nade mnou. Neh 2,8b

Nehemjá dostal povolení jet do Jeruzaléma a peèovat o zájmy mìsta
jakoto guvernér. Toto postavení mohlo být povaováno za èestné postavení nebo za èistì administrativní úkol. Nehemjá to vak takto
nepojímal. Dal se do práce.
Nejdøíve bude dìlat ve pro to, aby se Jeruzalém znovu stal skuteèným mìstem. Tato oblast se zmìní ve stavenitì. Doporuèující královy dopisy jsou velmi uiteèné. Sám král je pøipraven dát Nehemjáovi
doprovod. Nehemjá má z toho radost. Hlavnì proto, e ví, e Bùh tu
vìc vede. Take jedeme do Jeruzaléma!
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Nedìle
Neh 2,17
O èem mluví Nehemjá s obyvateli Jeruzaléma?

Co se stalo v noci
Nehemjá mùe koneènì zaèít pracovat. Pøesto o tom s nikým tøi dny
nemluví. A tøetí noc podnikne cestu.
Èti Neh 2,11-15. Tento pøístup je pro Nehemjáe typický. Nevrhá se
bezhlavì do svého úkolu, ani vude nehlásí, jaké má plány. Nejdøíve shromádí
informace a pozoruje, aby mohl lépe provést svou práci. Potom zjiuje, jak tento
úkol pøiblíit ostatním, aby ho dobøe pochopili a mohli vzít za svùj.
Èti Neh 2,17.18. Ihned po návratu z noèní vyjíïky je Nehemjáovi jasné, e
nastala doba k provedení plánù. To je dùleitá chvíle. Nemùe zaèít sám, potøebuje spolupracovníky. Musí zatøást lidmi, kteøí ijí v tomto stavu u léta, a pomoct
jim probudit se, aby mohli jednat.
Teï vechny oslovil. Uvìdomují si svùj stav, ale chtìli by vìdìt, jaké jistoty má
Nehemjá, kdy chce rozjet tak velkou akci. Je to realizovatelný plán? Vdy
Nehemjá je pouhý èíník, sluebník... Nehemjá neargumentuje, pouze vypráví,
co se stalo v posledních mìsících a jak mu Bùh zajistil pøízeò a ochranu krále.
Chce lid pøesvìdèit, e Bùh je stále s ním.

K zamylení
K

Kdy má èlovìk právo zatøást lidmi?
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Pondìlí
Neh 2,18
Jak jedná lid na základì Nehemjáovy výzvy?

Pozor stavenitì! Vstup zakázán!
Nehemjáovi se podaøilo vdechnout lidu odvahu. Dùsledky nenechaly
na sebe èekat. Nejdøíve se vichni pøipraví, protoe to je nutné. Zdá
se, e lid je rozhodnut. Nadení je velké. Jak dlouho vydrí? V tuto
chvíli výstavba zaèíná.
Èti Neh 3,1-5. Kdyby se toèil film o tøetí kapitole Nehemjáovì, byly by to úasné
scény. Sta lidí ve výhni slunce opravovala zdi a tìké mìstské brány. Celé mìsto
oilo, vichni byli ve støehu a kadý spolupracoval. Vichni od nejvyího knìze
a po èlovìka z ulice se zapojili.
Pøesto byl øetìz pøeruen. Pátý ver øíká, e vzneení lidé ze skupiny Tekójských
nechtìli pracoval pro svého Pána. Nevíme, proè.

K zamylení
K

Spolupracuje se v církvi? Co to znamená spolupracovat?
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Úterý
Neh 3,34 (4,2)
Jak se posmívali Sanbalat a Tóbijá?

Mìstské zdi
Nechme Tekójské vedoucí. Kdy nechtìjí spolupracovat, budou zodpovìdní pøed svým svìdomím. Kdy pomineme tyto neústupné lidi,
vidíme velmi pozitivní obraz jeruzalémských obyvatel.
Na lidi, kteøí spoleènì pracují, je dobrý pohled. Neznamená to vak jetì, e je
vdy ve v poøádku. Sanbalat a Tóbijá, dva pøedstavitelé obyvatel z okolí Jeruzaléma, nesouhlasí s aktivitami Nehemjáe.
Èti Neh 3,36-38 (4,4-6). Nehemjá se cítí osobnì napadán. Svùj problém pøedkládá Pánu Bohu. O výsledku èteme v 38. veri: Stavìli jsme hradby dále, byly ji
z poloviny hotovy, protoe lid byl srdcem pøi práci.

K zamylení
K

Jak reaguje, kdy se nìkdo posmívá?

K

Také se nìkdy posmívá? Pokud ano, proè?
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Støeda
Neh 4,8 (4,14)
Jak Nehemjá povzbuzuje obyvatele Jeruzaléma?

Odpor
Lidé mìli z práce radost a dílo pokraèovalo. Kdyby se toté dalo øíct
i o nás! Výsledek tohoto nadení bylo vidìt, i kdy nepøátelé nesloili
ruce do klína.
Èti Neh 4,1-5 (4,7-11). Je tøeba zajistit ochranu, protoe dìlníci by se mohli stát
snadnou koøistí. Nehemjá postavil stráe, které bdìly ve dne i v noci. Nepøátelé
se domnívali, e lid pøekvapí, ale èekaly je meèe, kopí a luky.
Lidé zùstali bdìlí. Polovina vojákù dále budovala, ostatní byli na strái. Navíc se
Nehemjá s nimi domluvil na signálu: jakmile zazní polnice, shromádíte se k nám.
Nehemjá vìdìl, e ve skupinì je síla.
Èti Neh 4,6-17 (4, 12.23). V tomto napínavém pøíbìhu vnímáme pøedevím Nehemjáùv smysl pro organizaci. On vak nepøipisuje úspìch vlastním schopnostem. Nehemjá je dìlník, Boí bojovník.

K zamylení
K

Jak se choval Nehemjá? Jak má køesan reagovat na násilí?
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Ètvrtek
Neh 6,3
Co je pro Nehemjáe absolutní prioritou?

Bezhlavý pták
Práce se chýlí ke konci. Zeï je vystavìna, u v ní nejsou trhliny. U
chybí jen brány. To je poslední fáze práce.
Ale Sanbalat a jeho pøátelé nemíní zùstat v klidu. Teï pouijí lest.
Kdy nemohli ublíit lidu, jistì se jim podaøí znièit Nehemjáe.
Èti Neh 6,1-9. Pìtkrát poslali k Nehemjáovi posla, aby se pøesunul. Ale on na
jejich vzkazy odpovìdìl: Dìlám veliké dílo, proto nemohu odejít. Kdyby opustil
práci, lid by zùstal jako pták bez hlavy, který neví, kudy dál. Proto také chtìli
nepøátelé odstranit Nehemjáe.
Èti Neh 6,10-16.
Krátce nato vymyslel Sanbalat jiný zpùsob. Nehemjáùv pøíbuzný ho má pøimìt
k tomu, aby utekl k chrámu, protoe je v nebezpeèí ivota. To je jistì promylené.
Poèítá s jeho pudem sebezáchovy. Jak odpoví Nehemjá? Èlovìk jako já má
prchat? Copak mùe nìkdo jako já vstoupit do chrámu a zùstat naivu?
Lest je tedy zmaøena a zdi koneènì hotovy.

K zamylení
K

Existují poslání, která mají pøednost pøed ochranou vlastního ivota
èlovìka?

52

Pátek
Neh 6,16
Co musí prohlásit sousedé Jeruzaléma?

Stavìt, ale...
Setkáte-li se s mladým èlovìkem, který nael vyhoøelé dveøe, zdi
v ruinách a Boí dùm, který je pøedmìtem posmìchu - dejte mu èíst
knihu Nehemjáe. A ji ète stále, tak dlouho, a ji bude umìt zpamìti... (A. Whyte)
Byla to gigantická práce! S odvahou, pomalu, ale jistì zdivo rostlo, navzdory
vem problémùm a odporu. Mùeme jen asnout.
Èti Neh 4,4.5 (4,10-11). Byly chvíle, kdy byli dìlníci zcela zmateni. Nehemjá
umìl spojit schopnosti a víru, a tak vítìznì proli zkoukou.
Tento pøíbìh nás má vést k pøemýlení. Neopravujeme rozboøenou zeï, a pøece
máme také úkol stavìt. Pøedevím má kadý z nás pøed sebou stavbu svého ivota. Jako skupina máme spolu budovat nìco spoleèného. Co vneseme do církve
nebo do skupiny mládee? Kadý ví, e to nebývá lehké. Zail to i Nehemjá.
Èti Neh 6,16b. Tady si mùe pøeèíst, co i od tebe lidé èekají. Pøáli by si vidìt, co
mùe mladý èlovìk vykonat s Boí pomocí. Nikdo neví, co mùe Bùh vykonat
skrze èlovìka, který se mu bez výhrady odevzdal. (E.G.Whiteová)
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Uloit
- Døíve ne se Nehemjá poutí do akce, pozornì a bez chvatu sleduje situaci.
- Potom teprve pøedloí svùj projekt, hledá a nachází spolupracovníky a povzbuzuje osobním svìdectvím víry a nadením.
- Vichni nechtìjí spolupracovat. Nìkteøí sousedé se posmívají a kritizují.
- Dokonce hrozí surovým zásahem. Nehemjá organizuje ozbrojenou obranu,
ale zároveò i dalí práci.
- Nehemjá se nenechá odlákat od svého úkolu. Odhalí lest, i kdy je jeho ivot
ohroen.
- S Boí pomocí jsou práce dokonèeny. Cíl je dosaen. Poznávají to i sousedé.

Otázky k diskuzi
1. Je ivot s Bohem nudný nebo dobrodruný? Nehemjáùv byl dobrodruný. Za jakých podmínek se to mùe stát?
2. Jste ochotni spolupracovat na projektu, který navrhne nìkdo jiný? Jak
reaguje na ty, kteøí nechtìjí spolupracovat s tebou ve skupinì?
3. Nehemjá se setkal s odporem. Pozná se køesan podle toho, e vdy
nìkde narazí?
4. Musí být køesan poraený? Jak má reagovat na násilí a hrozby?
5. Existují okolnosti, kterými bychom mohli odùvodnit, proè nerespektujeme daná pravidla nebo dokonce Boí pøikázání?
6. Vidí výsledky své práce? Vidí výsledky práce, kterou koná církev?
Jak lze získat dobré výsledky? (1 Kor 1,6)
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Vzhledem k tomu vemu uzavíráme a sepisujeme
pevnou dohodu zpeèetìnou naimi pøedáky, levity
a knìími. Neh 10,1

V Jeruzalémì se znovu dá bydlet. Byla vykonána obrovská práce. S Boí
pomocí se ve dobøe dokonèilo. Jedenáctá kapitola knihy Nehemjá
vypráví o tom, jak bylo hlavní mìsto znovu obydleno. Pøedáci se usadili
v Jeruzalémì. Ostatní lid losoval a vybral vdy jednoho z deseti, kdo by
se usadil ve svatém mìstì Jeruzalémì; devìt dalích zùstalo v jiných
mìstech.
Ve 12. kapitole se popisuje posvìcení hradeb. Za zvukù trub se scházejí levité. Velká slavnost je spojena s díkùvzdáním a zpìvem. Doprovázejí cymbály, hafry a citary. Pøicházejí knìí a levité. V chrámu probíhají obìti. Vude je plno radosti. Jeruzalém u není polorozboøeným mìstem, ale mìstem Boí slávy.
Zde by mohla kniha konèit. Ale nepøedbíhejme. Mìsto, to je víc ne
hradby a kameny. V Jeruzalémì se ji dá bydlet, ale jetì je tøeba
mnoho udìlat, ne zde bude mono ít. I spoleèenský a náboenský
ivot je tøeba obnovit a uspoøádat. Je tøeba zbavit se toho, co bylo
pøíèinou pøedchozí bídy a problémù.
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Nedìle
Neh 5,12
Jak reagovali lidé, kterým adresoval Nehemjá výtku?

Kdo jsou chudí lidé?
Zatímco se opravám a znovuvybudování hradeb vìnovala vekerá pozornost, Nehemjá ukazoval, e mu nejde v prvé øadì o kameny a maltu.
Staral se také o lidi, kteøí mìli pøijít obývat Jeruzalém.
Èti Neh 5,1-13. Doba byla tìká pøedevím pro chudé. Mnoho idù mìlo pole,
vinice a domy, které museli prodat, aby zaplatili dluhy, které mìli vùèi jiným
idùm. Kdy se o tomto stavu vìcí dozví Nehemjá, je rozèilen.
Èti 2 Moj 22,25. Navzdory tomu, e se Nehemjá rozèilil, ovládne se a zvauje,
co má udìlat. Promyslí si následující postup:
- Ukazuje bohatým, v jaké absurdní situaci ijí. Po exilu bylo s velkou námahou
dosaeno jisté svobody, a oni teï zotroèují jedni druhé.
- Øíká, e Izrael má být pøíkladem pro jiné národy i pro nepøátele. Je vidìt, e
chápe úkol Izraele tak, jak ho mínil Pán Bùh.
- Sám dává pøíklad tím, e odpustil dluhy.
- Vyzývá vìøitele, aby byli velkorysí. A oni to pøed knìími slíbí.
Èti Neh 5,14-19. Tyto vere potvrzují, jak tìdøe se zachoval Nehemjá. Jakoto
guvernér mìl nárok na místodritelské pøíjmy, ale neuplatòoval ho. Naopak zval
ke svému stolu sto padesát osob.

K zamylení
K

Myslí, e je tøeba napomínat? Kdo mùe napomínat, kdy a jak?
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Pondìlí
Neh 8,1-3
Proè se lid dobrovolnì seel?

Povzbuzení a napomenutí
Jeruzalémské hradby byly obnoveny, a tak se kadý zase mohl vrátit
domù.
Nehemjá vak nepoutí vìci z ruky. Ví, e izraelský národ má být
obnoven jako svatý, oddìlený národ, a k tomu nemohlo plnì dojít opravou hradeb.
Jeliko k deportaci do Babylóna dolo v dùsledku jejich nevìrnosti, Nehemjá je
si vìdom, e jen vìrnost zákonu je mùe pøivést zpìt. Izrael ztratil národní nezávislost. Smyslem bytí Izraele je psaná smlouva v knize zákona.
Èti Neh 8,9. Mui i eny, dospìlí i dìti, vichni byli vyzvání, aby pøili vyslechnout
Zákon, který pøedèítal znalec Zákona Ezdrá. Poslouchali pozornì nìkolik hodin. Obtíné pasáe byly vysvìtleny tak, aby kadý dobøe rozumìl. Pøi ètení jsou
lidé tak dojati, e pláèí. Uvìdomují si, e tato smlouva byla napsána z Boí vùle
a e oni byli nevdìèní a blázniví. Bùh udìlal pro svùj národ tak mnoho!
Èti Neh 8,10-12. V tu chvíli vystupuje Nehemjá. V dìjinách Izraele je skuteènì
dostatek dùvodù k pláèi, ale to ve je ji minulost. Budoucnost mùe být zcela
jiná. Dnení den je zajisté svatý Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude
vaí zátitou. Netruchlete a neplaète. Jak reaguje národ? Poslechne a raduje se,
protoe pochopil Boí poselství.

K zamylení
K

Co jsi proil pøi ètení Bible?
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Úterý
Neh 8,16
Jaký svátek chtìl národ slavit?

Ne slova, ale èiny
Pøi ètení Zákona byli lidé pohnuti. Byla to chvíle silného dojetí. Mùeme se ptát, jak hluboké city to byly.
Èti Neh 8,13-15. Otcové rodin, knìí a levité se vrátili a chtìjí vìdìt
víc. Chtìjí dále hledat a podrobnì studovat nauèení ze zákona. Zaujme je zvlátì
jeden bod: svátek stánkù. Ten jim mìl pøipomínat, jak je Bùh provázel a chránil
bìhem jejich bloudìní po pouti, kdy se vydali do zaslíbené zemì.
V této dobì se u nejednalo o Egypt, ale o Babylón a Persii. Zajetí bylo díky
Bohu za nimi a bylo dost dùvodù proè slavit tento svátek stánkù.
Èti Neh 8,16-18. Lid pøipojil k slovùm i èin. Pøipraví stánky z vìtví a listù a celý
týden v nich bydlí. Zpráva v Bibli nám ukazuje, e proívají velkou radost. A lid to
nedìlá jen povrchnì; kadý den ète z knihy Zákona.

K zamylení
K

Lid byl pøipraven aplikovat zapomenuté principy. Které principy bychom,
podle tvého poznání, mìli dnes lépe uplatòovat my?
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Støeda
Neh 9,2
K èemu se dále lid rozhodl?

Za nìkolik dnù...
Pobývat týden ve stanech z listù nebylo v krásné, proslunìné zemi
pøíli tìké. Národ ale pochopil hluboký význam tohoto svátku. Izraelci
se proto znovu sejdou, tentokrát to bude den postu, smutku a modliteb.
Budou vyznávat své høíchy i høíchy svých pøedkù. Mùe se to zdát podivné, ale
v Izraeli tvoøili jednotlivci skuteèný kolektiv. Teï vyjádøili svùj rozhodný, nový postoj, kdy vyznávali høíchy svých otcù.
Èti Neh 9,5-37. Po tomto vyznání pøednesli levité modlitbu. Takovou modlitbu, kde
jde pøedevím o Pána Boha, jeho dobrotu, trpìlivost a spravedlnost. V této modlitbì
vidíme jediného Boha, stvoøitele nebe i zemì; Boha, který se stará o svùj lid, vede
ho a provází; mocného Boha, ale také Boha odpoutìjícího a soucitného.
Je to úasná modlitba, v které je skuteènì poznat, e národ se chce vydat jiným
smìrem.

K zamylení
K

Levité hovoøili o vem, co Bùh pro svùj lid udìlal. Co Bùh u uèinil ve
tvém ivotì?

59

Ètvrtek
Neh 10,1
Èím lid vyjádøil, e bere svùj závazek vánì?

Zpeèetìní dohody
V 10. kapitole se doèítáme, jak se lid zavázal dodrovat zákon. Nebylo
to poprvé, co Izrael pøiel k Bohu veden dobrými úmysly a slíbil vìrnost.
V minulosti k tomu tedy u dolo, ale nezabránilo jim to jít zase patnou cestou. Mùeme si pøipomenout, co se stalo na Sinaji. Duch je hotov, ale...
Teï Izrael zpeèeuje pevný závazek a vyjadøuje ho písemnì. Nevíme pøesnì, jaký
byl obsah. Je uvedeno nìkolik konkrétních bodù, dùleitých pro idovský národ:
- Boí zákon,
- odmítnutí smíených manelství,
- slavení soboty,
- úèast na slubách v chrámì,
- odevzdávání desátkù.
To ve ukazuje, e Izrael je zvlátní lid, oddaný Bohu.
Obdivujeme rozhodnutí lidu. Má opravdu dobrou vùli. Zvlátì nás udivuje mnoství
závazkù, pøísah. To vak znamená, e Izrael pochopil, e dùvìra k Bohu se projevuje i v malièkostech, a e je pevnì rozhodnut vzít vìci opravdovì. Uvìdomují si
zároveò, e èlovìk je slabý.

K zamylení
K

Jaké sliby a závazky jsi u vyslovil? Mùe je Bùh brát od tebe vánì?
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Pátek
Neh 13,14
O co Nehemjá ádá Boha?

Dalí nutné reformy
Vèera jsi èetl, e Izrael sepsal a uzavøel pevnou dohodu. Ale Nehemjá
brzy poznal, e èlovìk snadno zapomíná. Po nìkolika letech, kdy byl
Nehemjá mimo Izrael, musel konstatovat, e øada vìcí se zmìnila.
Èti Neh 13,1-9. Lid pochopil, e nemùe uzavírat smlouvu s pohany. Kdy byl
Nehemjá v zahranièí, toto pøesvìdèení se vytratilo. Knìz Eljaíb uvolnil komoru v nádvoøích Boího domu pro Tóbijáe. Dovedeme si pøedstavit Nehemjáovo rozèilení.
Èti Neh 13,10-13. Kdy se Nehemjá vrátil ze úanu, konstatoval, e levité
i zpìváci, kteøí mìli být u chrámu, se vrátili domù a peèovali o své pozemky. Co
mìli dìlat, kdy jim lid nedával peníze, které byly urèeny pro chrámovou slubu? Nehemjá tedy domlouvá jednání s pøedstavenstvem, aby sluby mohly
pokraèovat.
Èti Neh 13,15-22. Opomíjela se i jiná dùleitá vìc: svìcení soboty. Nehemjá
nemùe vìøit vlastním oèím: kadý se zabývá svými záleitostmi, kupuje a prodává a ignoruje svatost tohoto dne. Nehemjá reaguje velmi výraznì: dává pøíkaz
uzavøít brány a rozmístit stráe a hrozí neidovským pøíchozím, kteøí pøicházejí
obchodovat.
Èti Neh 13,23-28. Nehemjáe èeká poslední pøekvapení: vysoký poèet smíených manelství (kde je jeden z manelù pohan). alomounùv ivotní pøíbìh ukazuje, jaké dùsledky mají taková manelství. Z této souvislosti rozumíme mimoøádnì energickému zákroku Nehemjáe.

K zamylení
K

Nehemjá byl vytrvalý reformátor. Kde je hranice mezi jednáním
reformátora a jednáním diktotára? Jak bys ji definoval?
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Uloit
- Nehemjá vrací øád a sounáleitost do judské spoleènosti. Vyzývá vìøitele,
aby prominuli dluhy svým chudým bratrùm.
- Svolá velké shromádìní lidu, který má slyet ètení Boího zákona a zohlednit ho v soukromém ivotì i v ivotì rodiny a spoleènosti.
- Národ slaví svátek stánkù a vyhlauje den postu, modliteb a vyznávání.
- Pøedstavení lidu podepisují písemný dokument, kterým se stanoví, e lid se
zavazuje vìrnì slouit Bohu.
- Za Nehemjáovy nepøítomnosti se vak smlouva nedodruje. Jakmile se Nehemjá vrací, znovu zaèíná základní reformu. Jde o vztahy k cizincùm, o dary
a desátky, o dodrování soboty a o uzavírání manelství s nevìøícími.

Otázky k diskuzi
1. Je dnes tøeba provádìt nìjakou reformu týkající se solidarity lidí
v materiální oblasti? Rozveïte svou odpovìï.
2. Jaké místo má Bible ve vaem ivotì? A ve vaí rodinì? Víte, jak správnì
èíst Boí slovo a rozumìt mu? Jak mùeme v Bibli najít to, co se má
uplatòovat dnes?
3. Patøí k víøe a k ivotu církve také slavnosti? Jak mùe vypadat slavnost
k Boí slávì?
4. Udìlali køesané chyby? Mají je vyznávat? Jak? A kadý z nás osobnì?
5. Máme se zavazovat a uzavírat smlouvy, kdy je tolik pøíkladù nedodrených závazkù? Proè ano? Proè ne? Jak to tedy dìlat?

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Pamatuj na mne, Boe mùj, kvùli tomu a nevyma
mou oddanost, kterou jsem prokázal domu svého Boha
a jeho slubám! Neh 13,14

Dovìdìli jsme se u nìco z Nehemjáova ivota. Pochopili jsme, o co
mu lo. Realizoval velké plány, které si v Boí bázni stanovil. Jistì se
nám líbí jeho iniciativa a dùvìru v Boha.
O nìkolik století pozdìji, ne il Nehemjá, napsal Ben Sirah: Vzpomínka na Nehemjáe je velkolepá. Vystavìl zboøené hradby, znovu
budoval chrámovou pøedsíò, opravil brány a znovu vystavìl domy.
Pøesto se s Nehemjáem jetì nelouèíme. Chceme ho více poznat
jako èlovìka. Jaké mìl motivy, jaké dary a v èem byl slabý...

63

Nedìle
Neh 8,9
Jaké poslání mìl Nehemjá a jaké Ezdrá, ve své dobì
hlavní pøedstavitelé Judejcù?

Nebyl knìzem
Kniha Ezdrá i kniha Nehemjá mluví o znovuvybudování Jeruzaléma
a o Boím lidu po exilu. Také o roli, kterou hrály tyto hlavní dvì
osobnosti. Ezdrá i Nehemjá ctili a milovali Boha. Mìli rádi i svùj
národ a dali ve pro jeho pozvednutí. Pøesto je mezi tìmito dvìma mui zásadní
rozdíl.
Ezdrá je knìz a zákoník (znalec zákona), tedy odborník, co se týká zákona
a náboenských záleitostí. Nehemjá není knìz, je energický a odváný laik.
Nezáleí tolik na tom, zda studuje na semináøi a pøipravuje se pro práci v Boím
díle jako odborník, nebo zda se pøipravuje na jiné povolání. Pán Bùh tì mùe
pouít podle svého rozhodnutí a podle tvého odevzdání tam, kde bude. Nehemjá
byl králùv èíník, potom vedl stavební práce v celém Jeruzalémì. Podstatné je,
jakou vizi ivota má a jak se na svùj úkol pøipraví.
Od zaèátku jsme vidìli, e Nehemjá je mu, který chce ve dìlat co nejlépe.
Skuteènost, e král Artaxerxes mu byl naklonìn, ukazuje, e Nehemjá vdy
dùslednì plnil své úkoly. Nehemjá byl v náboenské oblasti laik, moná jako ty,
ale dìlal pro Boha práci, která mìla velkou hodnotu.

K zamylení
K

K

Zná nìjakého studenta Teologického semináøe? O co mu jde
pøedevím?
Guvernér Nehemjá, knìz Ezdrá a levité (knìí) konali spoleènou práci
pro svùj lid. Co z toho usuzuje?
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Pondìlí
Neh 1,10; 2,5; 13,11a
O co se Nehemjá zajímal pøedevím?

Nehemjáovy hlavní zájmy
Nehemjá, jak víme, byl laik, ale mìl stejné zájmy jako Ezdrá, tedy:
Boí chrám, Boí mìsto a Boí lid.
1. Rekonstrukce chrámu je prvním úkolem lidu po návratu z exilu.
Svatynì je toti konkrétním znamením Boí pøítomnosti uprostøed jeho lidu. Hlavnì
v knize Ezdrá èteme o postupu pøi znovubudování chrámu i o tom, jak jsou
obnoveny chrámové sluby. V knize Nehemjá poznáváme, e králùv èíník
povaoval chrám za støed, kolem kterého se ve dìje. Proto Nehemjá upoutává
pozornost lidu na zanedbané chrámové sluby.
2. Chrám má velmi úzký vztah k samému mìstu. Protoe se Nehemjá stará
o osud svatého mìsta, ádá o povolení k opravì hradeb i domù. Toto mìsto je
symbolem Boího lidu. V Nehemjáových oèích mìla stavba mìstských hradeb
také náboenské pozadí. Celá reforma, kterou pozdìji zavádí, ukazuje, e
Nehemjáovým jediným cílem je restaurování Jeruzaléma jakoto svatého mìsta.
3. Chrám i mìsto mají svùj význam teprve tehdy, kdy lid v nìm najde ztracený
ideál. Má to být spoleèenství, který vrací význam pojmu Boí lid. Tato komunita,
kterou násilnì otøáslo odvleèení do babylónského zajetí, má být znovu postavena
na jediném pravém základì, tedy na vìrnosti Boímu zákonu. Z toho vycházejí
vechna pravidla vymezující zákon a bohoslubu. Vidíme také, e slavnostní ètení
zákona je hlavním prvkem budoucí sluby v synagoze.

K zamylení
K

Jak se mùe v dnení dobì projevit zájem vìøícího o chrám, mìsto
a lid?
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Úterý
Neh 2,4b
Jak bys popsal Nehemjáovu víru?

Víra v akci
Nehemjá dobøe ví, kým je Bùh v jeho ivotì. Nehemjá je mu víry
a modlitby. Není to snílek ani mystik. Èti si vere, kde se mluví o jeho
dùvìøe a o schopnosti a potøebì modlit se.
Èti Neh 1,5-11. Nehemjá se dovídá záporné zprávy a je jimi velmi rozruen.
Zùstává mu jediná pomoc, a to je modlitba. Kdy se modlí, dostává inspiraci
a sílu, které potøebuje.
Èti Neh 2,4.5. V modlitbì jsou nejhlubí koøeny Nehemjáova ivota. Závaná
rozhodnutí pøedkládá nejdøíve Bohu.
Èti Neh 2,12.20. Nehemjá je pevnì pøesvìdèen, e Bùh ho povolal k tomuto
úkolu. Tato jistota mu v problémech dává odvahu. Proè by se tedy zbyteènì
staral? Sám Bùh nebes zpùsobí, e se nám to podaøí!
Èti Neh 4,3.9.14. Problémy jsou stále vìtí, Nehemjá se proto modlí intenzivnìji.
Modlitba posiluje jej i celý lid a pomáhá jim pokraèovat v práci. Kdy se jim
nepøátelé smìjí, Nehemjá pøedkládá tuto záleitost Bohu v modlitbì: Sly, Boe
ná, e jsme v opovrení... Roste jistota, e lid má sílu od svého Boha: Ná Bùh
bude bojovat za nás.
Èti Neh 6,16. Nakonec musí i nepøátelé pøipustit, e Bùh je s Nehemjáem
a s Boím lidem.

K zamylení
K

Mnoho køesanù nemá potøebu se modlit, protoe se neangaují v Boí
vìci.
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Støeda
1 Kor12,7-11.28
Jaké dary Nehemjá mìl a vloil do sluby Bohu?

Nadání
Kdy chceme pochopit, proè mìl Nehemjá úspìch, vzpomeòme také
na jeho nadání. Nepomùe ti toti modlit se, kdy nevloí své
schopnosti do sluby Bohu. Chceme si prostì objasnit nìkolik
skuteèností, které pøispìly k úspìchu celé akce.
1. Nehemjá je pøemýlející mu. Umí vyèkat na pøíznivý okamik. Umí mluvit
s lidmi a vzbudit jejich iniciativu. Tak jedná s králem, s lidem i s bohatými v národì.
A lidé se angaují!
2. Nehemjá je rozený vùdce. Není to diktátor, ale mu, který ví, co to znamená
vést. Spíe pøesvìdèuje, ne by dával pøíkazy. Umí také vést k poslunosti. I jeho
pøíklad inspiruje ostatní k èinnosti. Nerozdìluje pøíkazy od zeleného stolu, ale
zajímá se o to, co se dìje, a sám je uprostøed dìní.
3. Nehemjá je dobrý organizátor. Vichni pracují a nejsou zmatky. Kadý má
vlastní úkol, úsek, za který zodpovídá. Práce je koordinovaná. Je zde jednota.
Nehemjá úspìnì zajiuje i obranu.

K zamylení
K

Má obdarování? Jaké nadání to je? Mùe ho pouít v Boím plánu?
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Ètvrtek
Neh 5,16
Jaké morální nároky mìl Nehemjá sám vùèi sobì a vùèi
svým spolupracovníkùm?

Vzor
Nehemjá stojí vdy vpøedu. Dokáe zapojit vechny. Potøebovali
bychom i dnes takové lidi. Co vlastnì stimulovalo lid? Jistì také
Nehemjáùv pøíklad. Kdy chceme lidi motivovat, potøebujeme sami
mít nadení. Kdy chceme budovat nìjaký projekt, musíme svým pùsobením
dokázat, e vìøíme v úspìch té vìci a e na ní s radostí pracujeme. V tom vem
byl Nehemjá pøíkladem.
Èti Neh 4,10-14. Kdy lid slábl, Nehemjá stále dùvìøoval. Takový postoj se
pøedává, je komunikativní, pøímo nakalivý.
Èti Neh 4,17; 5,16. Nehemjá zùstává aktivní po celou dobu, kdy práce probíhají.
Nebojí se upinit si ruce.Je jedním z prvních dobrovolníkù, kdy je tøeba udìlat
nìco navíc. Nezneuívá své postavení gevernéra, aby se vymlouval nebo vyhnul
práci.
Èti Neh 5,10.14-19. Jako guvernér mìl Nehemjá právo na urèité pøednosti. Mohl
pøijímat danì a pøíjmy jako to dìlali jeho pøedchùdci. Ale Nehemjá to nedìlá.
Místo aby mìl poadavky, poskytuje pravidelnì stravu 150 osobám. Kdy vznikají
sociální problémy, jako první promíjí dluhy.
Èti Neh 10,1. Lid sestavuje vyjádøení své vùle provést reformu. Nehemjá jako
první projevuje svou solidaritu a pøipojuje ke smlouvì svou peèe.

K zamylení
K

Je mono být pøíkladem a pøitom neznechutit tím lidi?

68

Pátek
Neh 13,31
Co obsahuje Nehemjáova modlitba?

Nehemjá a ty
Udìlal jsem malou anketu. Ptal jsem se lidi, jestli znají Nehemjáe.
Odpovìdi byly následující:
- Moc ne.
- Není to ten prorok náøku?
- To je malý prorok.. Já nevím...
- Není mi sympatický...
Pochopil jsem, e není zbyteèné studovat spoleènì knihu Nehemjá. Pøesto
není nejdùleitìjí vìdìt, co ve Nehemjá udìlal. Dùleité je pouèit se z té
knihy. Tady je nìkolik témat k meditaci:
1. Který Nehemjáùv rys mì nejvíc ovlivnil?
2. Co se mi na nìm nejvíce líbí? Mohu to dìlat podobnì?
3. Co se mi na Nehemjáovi nelíbí?

K zamylení
K

Inspirovalo tì studium tohoto úkolu k jiné nebo hlubí angaovanosti?
Napi si o tom pár vìt; tak si vìci nejlépe upøesní.
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Uloit
- Nehemjá není profesionál teolog, knìz... Není ani odborníkem stavitelem, ani
sociálním organizátorem. Je èíníkem a ije v blízkosti krále. Je ochoten
spolupracovat s jinými, také s profesionály z náboenské oblasti, jakým je
Ezdrá.
- Zabývá se urèením svého národa, jeho úkolem, a proto mu záleí na chrámu,
mìstì a na vztahu národa k Bohu.
- Vìøit neznamená pro Nehemjáe pouze se hlásit k urèitému mylenkovému
systému. Má osobní vztah k Bohu, který se projevuje modlitbou, a angauje
se svým jednáním ve slubì Nejvyímu a jeho lidu.
- Do tohoto projektu vkládá vechny své schopnosti: moudrost, nadení i umìní
vést.
- Nesleduje osobní zájmy. Je pøíkladem v práci a slubì a umí se ztotonit
s lidmi.
- Je dobré Nehemjáe znát a nechat se inspirovat jeho ivotem.

Otázky k diskuzi
1. Jaký je rozdíl mezi laikem a knìzem?
2. Jak se mùe Boí plán stát støedem naeho zájmu?
3. I nepøátelé Judy uznali, e s Nehemjáem je Bùh. Jak mohou nevìøící
lidé poznat, e Bùh je s námi?
4. V èem by si z nás nikdo nemìl brát pøíklad?
5. Byl Nehemjá dokonalý? Co nám øíká jeho modlitba, ve které pøekládá
Bohu, co ve dobrého udìlal?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Vìnuj pozornost mému bìdování, jsem zcela vyèerpán.
Vysvoboï mì od pronásledovatelù, jsou zdatnìjí ne já.
Vyveï mì ze aláøe abych vzdával chválu tvému jménu.
alm 142,7.8a

MINI KØÍOVKA
1 - nápis na køíi
2 - co oetøuje dentista
3 - dravý pták
4 - jeden z evangelistù
5 - sestra mého otce
6 - král zvíøat

Sledovali jsme Nehemjáovy aktivity pøi obnovì Jeruzaléma. Podívejme se v tomto týdnu na nìkolik podobných závaných událostí v izraelských dìjinách. Je to otroctví v Egyptì, zajetí v Assýrii a v Babylónii. Bùh dal Izraeli pokadé monost vrátit se.
Opakem otroctví a zajetí, která s sebou vdy nesou poníení a popírání základního lidského urèení, je svoboda.
Podle Boích právních pøedpisù daných Izraeli, nemohl být Hebrej
prodán do otroctví na celý ivot. Kromì jiného omezoval zákon dobu
otrocké sluby zákon na est let. V sedmém roce musel pak být
proputìn na svobodu. Svoboda je velký dar. Pøi kadém vysvobození
si ji lidé výraznì uvìdomují.
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Nedìle
2 Moj 2,23.24
Co proívali Izraelci v Egyptì?

Otrocká práce v Egyptì
Jákobova rodina se kdysi v dobì hladu a na faraonovo pozvání pøestìhovala do Egypta. Kdy zemøel panovník, který znal Josefa, postavení
Izraelcù se zmìnilo. Zùstávali vak stále zvlátním národem.
Protoe jich pøibývalo, Egypané zaèali mít strach. Panovníkovi se vak nezdálo
moudré vykázat je ze zemì. Byli schopnými pracovníky a také pøispìli k bohatství Egypta. Král je potøeboval. Pracovali na stavbách.
Farao chtìl zmírnit obavy z izraelského povstání. Proto jim byla uloena tvrdá
práce pøi stavìní mìst pokladù jako Pitom a Raamses (2 Moj 1,11). Tlak na
izraelský národ byl stále intenzivnìjí.

K zamylení
K

Za jakých okolností je práce poníením?

K

Hledej dalí dùvody, proè se vyvolený národ cítil v Egyptì poníen.
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Pondìlí
Èti 5 Moj 32,16
Co víme o egyptském náboenství?

Cizí bohové
ivot Izraelcù v Egyptì oznaèuje Bible za otroctví, slubu. Upadnout
do poroby, být v podruèí jjiného národa, znamená nesvobodu, tìkou
práci, hrozí vak i podøízenost bostvu toho národa, který zotroèil.
Jaké bylo egyptské náboenství?
- Egypané byli silnì náboenským národem. Jejich zboost se projevovala zvlátì
v péèi o mrtvé a v úctì k mnoha pøedmìtùm a ivoèichùm, které pokládali za
posvátné (býk, beran, koèka, sokol, ibis aj.)
- Nejvýznamnìjí byla víra v posmrtný ivot. Zájem o záhrobní ivot byl tak silný,
e náboenství prakticky ztratilo vliv na kadodenní ivot a zvrhlo se v povìry.
- Král byl nazýván dobrým bohem a pokládán za inkarnované bostvo. Egypt byl
zemí mnoha bohù. Byla to bostva pøírodních sil (hlavnì bostvo slunce Re),
bohové urèitých vlastností (moudrosti...) a bohové míst. Bohové pøírody byli zastoupeni zvíøaty a ptáky. Kosmická bostva, personifikující pøírodní síly, byla povaována za národní nebo svìtová bostva. Bylo jich vech tolik, e byli øazeni do
rodin po trojicích a devaterech. Proto bylo v Egyptì také mnoho chrámù. Kadému bohu pøipadal jeden domov neboli chrám a s nim i knìí, obìti, festivaly,
rituály a náboenské ceremonie. Kadý bùh byl také úzce spjat s politikou. Pro
prosté obyvatele byl vak nejdùleitìjí místní bùh.
Jákobovi potomci strávili nìkolik století v pohanském Egyptì. Izraeltí proroci
jetì pozdìji vytýkali svému národu egyptské modláøství. Poprvé èteme o uctívání obrazu mladého býka ve zprávì o putování Izraelcù z Egypta, podruhé kdy se
Jarobeám vrátil z Egypta (1 Král 12,28).

K zamylení
K
K

Èti 2 Moj 20,2-6. 8-11.
Jak je moné, e Izrael nebo my ostatní lidé jsme schopni zamìnit
Boha Záchrance a Boha Stvoøitele za jiné, cizí bohy a uctívat je?
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Úterý
2 Moj 12,21-23.27
Izraelci byli vysvobozeni z otroctví.
Jak byli zároveò vysvobozeni ze smrti?

Odchod z Egypta
Boí vysvobození z Egypta je velká dìjinná událost. Jak k nìmu dolo? Jak reagoval Pán Bùh na náøek Izraelcù? Proè?
1. 1 Moj 15,13. Pán Bùh slíbil Abrahamovi, e po 400 letech pøijde
národ Abrahamových potomkù zpìt do zemì, kterou jim pøipravil, do zaslíbené
zemì. Vyvolil si ten národ, aby na svìtì tlumoèil Boí vùli. A pøipravil jim také
zemi. Prvním dùvodem tedy bylo Boí pøedpovìzení, slib, proroctví o Boím pøiznání, které nastanou v urèenou dobu.
2. 2 Moj 6,5-9. Jetì jedna okolnost byla dùleitá. Izrael si uvìdomoval svou
situaci, volal a prosil o pomoc. A Hospodin odpovìdìl na prosby. Byla to pomoc,
øeení u dávno pøipravené.
Po ranách a mnoha problémech bylo skuteèné vysvobození mono díky krvi zabiteho beránka.
Pøi odchodu z Egypta si ovem národ jetì neuvìdomoval, jak daleko jsou sami
od Boha. V zemi otroctví nebyli utlaèováni jen fyzicky, ale zvykli si také na hmotné pøedstavy boství. Nebylo pro nì snadné pochopit jsoucnost a charakter Neviditelného,. Proto jim Bùh dal znamení své pøítomnosti. Nejdøíve oblakový a ohnivý
sloup a potom svatyni. Bùh si pøál, aby postupnì stále lépe rozumìli vzneenému urèení, které pro nì mìl.

K zamylení
K

Krátce po vysvobození z Egypta, jetì na cestì do Kenaánu, dostal
Izrael od Boha zákon. Jaká byla role zákona? Znamená zákon omezení
hned poté, co byl èlovìk osvobozen?
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Støeda
Iz 10,24.25
Co ve víme o Assyrské øíi z Bible?
Co ses dovedìl jinde?

Assyrské zajetí
Assyøané jsou snad první ze starovìkých národù, kteøí zavedli deportace aspoò vedoucích muù podmanìných øíí a království do vzdálených území, aby tak znemonili jakékoli jejich spojení s tìmi, kteøí
byli ponecháni v zemi. Kdy pøesto dolo k zastavení uloených poplatkù a nepomohly ani trestní výpravy, sáhlo se k deportaci vìtiny obyvatelstva. Také Babylóòané pøijali tento zpùsob trestu. Jen tak bylo mono udrovat rozsáhlé panství
v poddanství.
Za krále Achaze asyrtí králové postupovali ve snaze zmocnit se Úrodného pùlmìsíce. Asyrské zajetí se týkalo desíti kmenù Izraele. V roce 722-21 pø. Kr. bylo
odvedeno do zajetí 27 000 obyvatel, hlavnì lechticù, knìí a vlivnìjích osob. Na
jejich místa byli dovedeni syrtí obyvatelé, aby splynuli s pozùstalým izraelským
obyvatelstvem (2 Král 17,24).
Celkovì vak lze øíct, e Judsko pøeilo asyrský imperialismus. Vládci Asýrie se
stali hrozbou mnoha zemí. Sledovali svùj cíl, aby vechny národy uznaly nadvládu ninivských bohù, které vyvyovali nad Nejvyího.
Pøeètìte si Ezechielovo proroctví o Asýrii: Ez 31,10-16.

K zamylení
K

Má k dispozici pøehlednou mapku, která ti umoòuje orientovat se
v tìchto dìjinách starého Izraele?
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Ètvrtek
Jer 25,11.12
Jak dlouho mìl trvat babylónský exil?

Babylónské zajetí
To se týká v podstatì zemì judské. Po dobu ètyøiceti let prorok Jeremjá vìrnì upozoròoval svùj národ a pøedával Boí poselství o tom,
e pøijde trest, kdy se nevzdají modlosluby a neustálého napodobování pohanských národù. Formou rùzných podobenství jim sdìloval, e je Bùh
vánì varuje. S Jeremjáem zacházeli tvrdì. Za nìkolik let byl babylónský král
pouit za nástroj Boího hnìvu proti judské zemi, její lid nedìlal pokání a nezmìnil své èiny a postoje.
Roku 605 pø. Kr. pøitáhl Nebúkadnesar k Jeruzalému, vyloupil chrám a odvedl do
vyhnanství nìkteré z královských synù. R. 597 odvedl krále Joachina s jeho matkou a manelkami, s princi, se 7000 pøedními z lidu a s 1000 øemeslníky. R. 586
vypálil jeruzalémský chrám, rozboøil Jeruzalém a odvedl zbytek význaènìjího
obyvatelstva. V zemi nechal jen chudinu, rolníky a vinaøe, aby zemì úplnì nezpustla. Ale ani to nestaèilo. Po pìti letech byla odvedena do Babylóna dalí
skupina zajatcù.
Èti alm 137. V babylónském zajetí mohli idé stavìt domy i obchodovat. Nìkteøí
mìli i vlivná postavení (viz napø. Daniel, Ester, Nehemjá...). Jejich hospodáøská
situace nebyla patná. Mìli také své komunity. Co vak bylo pro exulanty v Babylónì stále smutné, bylo vìdomí, 1. e nejsou ve své zemi, 2. e Boí mìsto
a chrám jsou znièeny, 3. e Boí jméno je poníeno.
A roku 539 pø.Kr. se zmocnil Babylónie Kyros, který r. 538 (po 70 letech prorokovaných Izajáem) dovolil idùm vrátit se do vlasti a vystavìt chrám. Vrátilo se
kolem 43 000 idù. O dalích událostech, o obnovì hradeb atd. jsme èetli
u Nehemjáe. Píí o nich i knihy: Ezdrá a Ester.

K zamylení
K

Zná situace, kdy mùe se být svobodný obèan v demokratické
spoleènosti stát otrokem?
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Pátek
Øím 8,22.23
Kdo a co je poníeno i dnes?

Vysvobození a návrat domù
Èti 1 Moj 3,22-24. Nekonec si pøipomeòme úplnì první vyhnanství. Bùh
musel vyhnat Adama a Evu z ráje, aby je zase mohl jednou do ráje
pøivést. Dosud jsme v zemi høíchu, kam si nás odvlekl Boí nepøítel.
Nejen èlovìk, ale i zemì se høíchem èlovìka dostala pod moc Boího nepøítele
a zpátky mohla být získána jen plánem vykoupení. Bùh stvoøil zemi, aby na ní
bydleli astní lidé. Vytovøil zemi, uèinil ji..., nestvoøil ji, aby byla pustá, vytvoøil ji
k obývání. Toho bude dosaeo, a obnovená Boí mocí a osvobozená od høíchu
a bolesti se stane vìèným pøíbytkem vykoupených.
Celá zemì i my lidé jsme pokoøeni Boím nepøítelem a vemi projevy zla. Lidé se
vzájemnì zuboují, poniují a dokonce se vzájemnì zabíjejí. ijeme v tìle, které
dosud podléhá smrti.
Èti Øím 7,24; 1 Kor 15,26.54. V èem je nadìje nás lidí, exulantù pocházejících
z ráje?
Høích znetvoøil èlovìka, ale na nové zemi bude opìt Boím obrazem. Nae poníená tìla, jak øíká apotol, budou odrazem Boí slávy.

K zamylení
K

Co dìlá nebeský Otec a Boí Syn pro to, abychom se mohli vrátit do
ráje? Najdi nìkolik biblických textù o tom, jak se na tuto chvíli pøipravuje
nebe.
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Uloit
- Otroctví, vyhnanství a exil pokoøují èlovìka nebo národ, protoe jsou projevem
násilí a nadvlády jiných národù nebo jedincù.
- Bùh nìkdy dopoutí tyto události a pouívá je k tomu, aby zase lidi pøivedl na
cestu svobody.
- Bùh má pøipraven plán vysvobození, pomoci a záchrany. Èasto pøesnì stanoví
èas, kdy dojde k jeho spasitelnému èinu, k záchranì a vysvobození.
- Bùh ale také èeká na vyjádøení lidí, na jejich volání o pomoc.
- Historická zkuenost babylónského zajetí i vysvobození z nìho mìla pro starozákonní lid nesmírný výzam duchovní i spoleèenský. Celý zpùsob jeho ivota se tím zmìnil.
- Poslední nepøítel, který dosud pokoøuje èlovìka i celou zem, bude znièen
dechem Boích úst.

Otázky k diskuzi
1. Máte pøehlednou mapku, která vám pomùe orientovat se
- v dìjinách Izraele v dobì putování po pouti,
- za asyrských výpadù a - v dobì babylónského zajetí?
2. S darem svobody je tøeba umìt zacházet. Jak to, e se jednou u osvobozený èlovìk nebo národ mùe zase dostat do vìzení, do otroctví
nebo exilu - zase být poníen a nesvobodný?
3. Jakou svobodu mùeme mít u nyní? 1 Kor 7,23?
4. Jak mùe èlovìk brát svobodu jinému èlovìku? Èti Neh 5,8

Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Bùh vak ví, e v den, kdy z nìho pojíte, otevøou se vám
oèi a budete jako Bùh znát dobré i zlé. 1 Moj 3,5

Tajemný had v ráji zpochybòuje prvenství Boha Stvoøitele nad vím, co
existuje. Je to svrchované prvenství, které Mojí ukazuje od prvního
vere: Na poèátku stvoøil Bùh nebe a zemi.
Tomuto Nepøíteli-hadu se podaøilo dovést nae prarodièe k tomu, aby
odmítli dvì instituce, které tvoøí podmínky pro blaho èlovìka: sobotu,
která spojuje èlovìka s Bohem, a spojení mue a eny navzájem
i s Bohem.
V èem vlastnì spoèívá drama, které rozpoutal had v ráji? Co máme my
pochopit z Mojíovy zprávy, kdy víme, e ve je napsáno pro nae
pouèení?
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Nedìle
2 Moj 4,1-5
Proè dal Bùh Mojíovi znamení hada poraeného holí,
kdy ho chtìl povzbudit k jednání s faraonem?

Symbol hada
Kdy Izrael po 430 letech odcházel z Egypta, byl do urèité míry poznamenán egyptskou kulturou, filozofií a náboenstvím. Sám Mojí,
který byl urèen stát se hlavou Egypta, rozumìl vem tajemstvím této
úasné civilizace.
Z hodin dìjepisu si asi vzpomíná, e vrcholné bostvo-zvíøe dominovalo vem
ostatním bostvùm-zvíøatùm. Vládlo vak i nad lidmi a egypttí vládci nosili na
èele jeho symbol. Byl to had cobra uraeus. Moná ho nosil i Mojí. Proto mu
Bùh dává u hoøícího keøe nástroj, kterým má porazit hroznou egyptskou moc,
symbolizovanou hadem. Vírou a v Boí moc bude Mojí schopen porazit tuto
dìsivou sílu.
Had nebo ocas hada pøedstavuje v Bibli napø.
- faleného proroka, který svým ocasem pøináí blud (Iz 9,14);
- moc zla (Zjev 9,19);
- svùdce lidí i andìlù (Zjev 12,4).
Mojíùv boj s faraonem byl souèástí boje Stvoøitele a jeho lidu proti nepøíteli
Boha i èlovìka - proti hadovi (Zjev 12,9.

K zamylení
K

Zamysli se nad symbolikou hada a draka, kterou má Bible pro Boího
nepøítele, Lucifera.
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Pondìlí
2 Moj 7,8-13
Co sledoval Bùh tímto zázrakem, který se odehrál pøed
faraonem?

Èím byl had pro Egypany
Had byl významným egyptským bostvem. Znázoròovalo ho mnoho
umìlecký pøedmìtù. Malby a sochy dokazovaly jeho vudypøítomnost a pøední místo v egyptské kultuøe.
Egyptské umìní spojovalo symbol hada se sluncem. Had je symbolem bohaslunce Re. I proto je symbolem na èele egyptských králù. Had cobra uraeus je
prostøedníkem mezi bohy a lidmi. Symbol hada pøedstavuje sluneèní energii, která zajiuje ivot, podobnì had z ráje øíká, e je schopen vyzvednout lidstvo do
øádu nesmrtelných bohù. Ramsesova hrobka ukazuje slavného faraona s velikým
hadem na èele. Podle umístìní hada vidíme, e vládce mìl skrze hada pøijímat
energii, nesmrtelnost a okultní schopnosti.
Mojí, který il v tomto egyptském prostøedí, pøedstavuje vak hada jako bytost,
kterou stvoøil Bùh a která se v ráji vzepøela øádu stvoøení. Had je pøedstaven jako
zloøeèený tvor, jako Boí protivník.

K zamylení
K

Èti 2 Moj 5,2. Proè se farao, který mìl ve znaku hada a slunce, vyjadøoval
tak pohrdavì o idovském Bohu?
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Úterý
1 Moj 2,1-3
Jak se svìcením soboty èlovìk pøiznává k tomu, e
pøijímá Boha jako svého Stvoøitele? Odmítá tím podøídit
se hadu?

Had - symbol starovìkého panteizmu
Egypané, panteisté, uctívali pøírodní síly podobnì jako ostatní národy. Pro nì bylo ve bohem a bùh byl ve vem. Kdyby psal o poèátku
svìta Egypan, byl by napsal: Na poèátku zemì a nebe byly bohem.
Panteizmus je oslavou vesmíru. Bùh v nìm není osobou, ale vnitøní silou veho,
co existuje, a ve je bostvem.
První kapitola Bible vak demytologizuje staré kulty.
1. Bylo uctíváno svìtlo, voda, rostlinstvo, slunce, planety, zvíøata i lidé. Mojí
vak nepíe, e vechno stvoøení je dílem neosobní energie, ale dílem Boha lásky, který je moudrý a tvoøí: Bùh øekl...
2. Panteizmus vìøí v evoluci. Mojí naproti tomu ukazuje, e ve bylo stvoøeno
podle svého druhu a ve své oblasti to bylo dokonalé. Tím je øeèen úplný opak
toho, co pøináí evoluèní pojetí.
V závìru zprávy o stvoøení pøedstavuje Mojí sobotu jako vrcholný protiklad evolucionizmu a panteizmu. Sobotou ctíme Boha Stvoøitele, ne stvoøení. Pøírodu máme
respektovat, jsme její souèástí, ale jsme stvoøeni k Boímu obrazu; to nám Stvoøitel pøipomíná sobotou.

K zamylení
K

Jaký znak nesu na èele, ve své inteligenci, já dnes?
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Støeda
5 Moj 4,19.20.23
Proè Bùh zakázal svému lidu uctívat pøírodní síly i vesmír
a jeho planety?

Lucifer, první obránce panteizmu
Had z ráje pøedstavuje v Bibli Boího odpùrce (satana), ïábla, starého
hada (Zjev 12,9), protoe on se první postavil proti Bohu Stvoøiteli tím,
e chtìl sám být Bohem.
Pùvodnì to byl vzneený cherub, andìl ochránce. Kdy se postavil proti Bohu,
varuje pøed ním Bible i tím, e vystihuje jeho charakteristiku v názvech: had a drak.
Tato dvì zvíøata patøí nejslavnìjím panteistickým civilizacím starého Blízkého
Východu: Egyptu a Mezopotámii.
Kdy se Lucifer vzbouøil proti Nejvyímu (Iz 14,14), rouhá se. Jako stvoøená
bytost chce být rovný Stvoøiteli. I dnes vyuívá padlé andìly, aby prostøednictvím
spiritismu svádìl lidi. Panteizmus vdy vyústí v okultizmus. Angaují se v nìm
neviditelné síly.
Nepøítel se snaí vtáhnout lidstvo do své vzpoury proti Stvoøiteli. Pouívá hada jak
médium. Jeho ústy vyjadøuje své svody a polopravdy. Jsou to základy panteizmu
a okultizmu. Had se proto stal symbolem panteizmu ve vech náboenstvích na
celém svìtì. Ve slovech, která øekl nepøítel ústy hada, se lidstvo setkává s kultem vlastního já a s kultem pøírodních sil.

K zamylení
K

Jaký je rozdíl v tom, zda vìøím èi nevìøím v osobního Boha?
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Ètvrtek
1 Moj 1 a 3,6
V èem se biblická zpráva o stvoøení lií od panteizmu
hada?

První kniha Mojíova neboli antimýtus
panteizmu
Mojíova zpráva o stvoøení popírá hadùv mýtus, s kterým se Mojí
setkal i v egyptském náboenství:
1. Nebe a zemi stvoøil Bùh, ne to neosobní vesmírná síla.
2. Biblická zpráva ukazuje, e Bùh koná své èiny v èase a èlovìka uèí, jak nakládat s èasem, protoe èas se nevrací. Evolucionistické pojetí, reinkarnace je naopak zaloeno na cyklickém pojetí èasu.
3. Panteizmus vede k uctívání pøírodních sil: vody, svìtla, vzduchu, rostlin, planet,
zvíøat. Mojí ukazuje, e to jsou stvoøení a neosobní síly, které jsou vedeny
jedinou inteligencí Stvoøitele.
Eva byla vyzvána, aby jedla ovoce. Kdy se rozhodla vzít si je, znamenalo to, e
se chce sytit a ít z jiných zdrojù ne z Boího zdroje, ze stromu ivota. Rozhodla se vlastnì èerpat domnìle ivot ze sebe a z pøírody.

K zamylení
K

Najdi biblické texty, kde strom pøedstavuje lidstvo.
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Pátek
1 Moj 3,1-6
Poslechnout hada a nechat se jím ivit znamená pøijmout
pojetí Boha, ivot a smrti zcela jiné, ne pojetí, které
pøedkládá Bible. Je to i popøení soboty.

Podvod v Edenu
1. Budete jako bohové. Eva nechce být závislá na Bohu, který vládne vesmíru. Èlovìk nakonec tak povauje vesmír za svého boha.
2. Nezemøete. Eva se nyní povauje za nesmrtelnou ve své podstatì. Tento svod pøetrvává: víra v reinkarnaci, v nesmrtelnou dui...
3. Otevøou se vám oèi, uvidíte duchovní, okultní svìt. Eva v dùsledku chce mít
pøístup k silám vesmíru, kterým se lze pøiblíit jen v okultizmu, a to prostøednictvím tyrana a Boího nepøítele.
4. Poznáte dobré a zlé. Pokud by neexistoval Bùh Stvoøitel, který stanoví absolutní pravdu, kadý má osobnì pøístup k vevìdoucnosti (znát dobré i zlé), kdy
se probudí jeho vlastní energie a kdy bude mít schopnost souznít s okolím.
Kadý si má sám stanovit vlastní zákon, urèit, co je pro nìho dobré a co zlé.
Z toho vzniká morální relativizmus.
5. Opravdu Bùh øekl? Had vede Evu k tomu, aby odmítla samu podstatu Boího
zjevení.
6. Bùh vak ví, e v den, kdy z nìho pojíte.., budete jako Bùh. Pokud by staèilo
jíst ovoce, aby se èlovìk stal jako Bùh, pak by Bùh nebyl Bohem, ale pouze
bytostí, která objevila tajemství ivota a druhým zakazuje pøístup k nìmu, aby
mìla výluèné poznání a moc.
7. Strom slibující vevìdoucnost. Eva uvìøila, e náboenství, jaké nabízí had,
umoòuje neustálý vývoj mozku a je vlastnì samozbotìním. Náhle se jí víra
v Boha Stvoøitele zdála jako svazující a ohlupující.

K zamylení
K

Byl první høích èlovìka také høíchem proti sobotì? Zdùvodni.
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Uloit
- Ve vech pøírodních náboenstvích je symbol hada spojován s pùvodem zemì
a vesmíru. Je uznáván jako pùvodní bùh, jako symbol ivotní energie, zemì,
slunce, mìsíce, hvìzd a zvìrokruhu.
- Jako takový pøedstavuje nesmrtelnost. Hlídá vstup do záhrobí. Je prostøedníkem mezi svìtem ivých a svìtem mrtvých.
- Od prvních stránek Bible jde o to, zda dùvìøovat Bohu ivých, Bohu Stvoøiteli,
nebo spoléhat na prohláení hada.
- Kdy se prarodièe rozhodli, e chtìjí být jako bohové - bez Boha, zjistili, e
jsou nazí. Právì proto, e byli u bez Boha.
- Do obsahu vìèného evangelia, které se vude hlásá (Zjev 14,7), dal Bùh dùleitou zprávu o smyslu soboty, aby lidé uctívali toho, který stvoøil nebe, zemi,
moøe i prameny vod.
- Je tøeba konstatovat, e lidstvo bylo od poèátku konfrontováno s kulty pøírody
(z nich vycházejí spiritualistické ideologie) a s panteizmem (kde ve zjevuje
neosobní, boskou moc v cyklických formách ivota).

Otázky k diskuzi
1. Proè kadá výpovìï o jednotlivých stvoøitelských dnech zaèíná slovy:
I øekl Bùh...
2. Bùh øekl: Nejezte z nìho, ani se ho nedotknìte, abyste nezemøeli.
Had tvrdil: Nikoli, nepropadnete smrtí. To je problematika Edenu.
Proè byla smrt hlavním bodem rozhovoru pøed pádem èlovìka?
3. Pøipomeòme si, e vládcové Egypta, kteøí byli pokládáni za bohy, nosili na èele symbol hada. Proè jako adventisté øíkáme, e Boí peèe je
respektování soboty? Èti Zjev 7,3 a 14,1.
4. Proè øíká Bible, e Manae dìlal to, co je zlé v Boích oèích, kdy
provozoval kult slunce a mìsíce? (1 Par 33,1-13)
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Proto opustí mu svého otce i matku a pøilne ke své
enì a stanou se jedním tìlem. 1 Moj 2,24

V 1. kapitole první knihy Bible ukazuje Mojí v irokém pohledu celý
dopad stvoøitelského Boího èinu. Celé stvoøení nese Boí podpis sobotu.
I v 2. kapitole autor zabírá Boí stvoøitelský èin, ale tentokrát ve zúeném zábìru stvoøení èlovìka, mue, a potom stvoøení eny.
Tøetím snímkem je svatební fotografie s Boím vyjádøením o právì ustavené instituci manelství: Mu opustí svého otce i matku a pøilne ke
své enì a stanou se jedním tìlem. To je základní formulace pro pochopení podmínek astného manelství, jak se vyjadøuje Stvoøitel.
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Nedìle
1 Moj 3,6-18
S jakými problémy se setkali Adam a Eva hned poté, co
se zøekli Boha Stvoøitele?

Had, manelství a rodina
Kdy chceme pochopit zhoubný vliv hadova svodu na dvojici v ráji,
musíme si pøipomenout jetì dalí symbolický aspekt hada. Ve starém panteizmu kult hada spojen s kultem sexu.
1. Had má být symbolem ochránce domova a bostvem rodiny. Had-nepøítel z ráje
vak zasévá první roztrku mezi Adama a Evu. První manelé mají vìdomí viny
a cítí hanbu za to, e jsou nazí (1 Moj 3,9-13). Ale to a poté, co poslechli hada.
2. V rùzných pohanských kultech bývá had také symbolem plodnosti a mateøství. Ve skuteènosti Eva poznala, e dùsledkem poslechnutí hada jsou také právì porodní bolesti (1 Moj 3,16).
3. Had nìkdy symbolizuje sex. Dalím dùsledkem podlehnutí hadova svodu je
skuteènost, e Evina touha se mìní ve frustraci nenaplnìného enství, protoe
on nad ní bude vládnout (1 Moj 3,16).
4. Had slíbil Evì nesmrtelnost a rozvoj inteligence a k sebezbotìní. Skuteènost je ale jiná ne hadovy podvodné sliby. Èlovìk pracuje, dokud se nenavrátí
do zemì, z ní je vzat. Prach je a v prach se navrátí (1 Moj 3,19).

K zamylení
K

Co se ti zdá nejvìtím problémem prvních manelù, s kterým se setkali
po uposlechnutí hada?
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Pondìlí
1 Moj 1,26-28
Co ve vyplývá ze skuteènosti, e mu a eny byli
stvoøení k Boímu obrazu.

Èlovìk je Boí obraz, ale ne Bùh
Èlovìk nemá boskou podstatu (jak to patnì øíkal had), ale Bùh mu
dal zvlátní dar, aby toti byl k jeho obrazu, aby mu byl podobný. Co
to je Boí obraz v èlovìku?
1. Bùh je osobní bytost. I èlovìk byl obdarován osobností, má vùli, schopnost
tovøit, má svobodu a je zodpovìdný,
2. Bùh je Stvoøitel a plodí bytosti ke svému obrazu. Dvojici mue a eny dal dar
sexuality a úasný dar plodit syny a dcery (1 Moj 1,28).
3. Bùh je láska. I lidé dostávají skrze Ducha svatého sílu milovat (Øím5,5).
V manelství se tak mùe uskuteènit úasné setkání tìla, srdce a ducha.
4. Bùh je Slovo (Jan 1,1). Je svrchovanou bytostí, která se sdílí a komunikuje,
sdìluje a naslouchá. I èlovìk má schopnosti ít s jinými a pro jiné, sdílet si,
naslouchat

K zamylení
K

Která rys Boího obrazu v èlovìku se ti zdá nejdùleitìjí pro jednotu
a harmonii manelù?
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Úterý
1 Moj 2,18-25
Proè není dobré podle vyjádøení samého Boha, aby
èlovìk byl sám?

Tøi podmínky
Bùh stvoøil mui enu, pomoc jemu rovnou, protoe i ona byla k Boímu
obrazu. Hospodin stanovil, e astné manelství má podmínky, které
pøedcházejí harmonickému sexuálnímu ivotu, harmonii a jednotì:
1. mu opustí otce a matku,
2. pøilne ke své enì,
3. oba se stanou jedním tìlem.
Aby mohli být stále bytostmi Bohem stvoøenými k jeho obrazu, mìli Adam a Eva
pøijímat ovoce ze stromu ivota. Kdy se vak rozhodli pro opak - být jako Bùh,
ale bez Boha, poznali, e jsou nazí, bez Boha, ochuzeni o svatost a sami.
Èti 1 Moj 3,7. Kdy Adam zhøeil, zdálo se mu nejdøív, e vstupuje do vyího
stupnì bytí. Brzy ho ale naplnil strach. Láska a mír zmizely a oba naplnil pocit
prohøeení, mìli pocit, e mají obnaenou dui.
Ve zprávì o ivotì v ráji pøed høíchem se uvádí, e nahota nepøináela stud. Tak
tomu bylo, dokud mìl èlovìk Boí lásku a dokud schopnost milovat vyuíval pro
radost druhého.

K zamylení
K

Naplnìní a radost ze sexuálního ivota je dùsledkem, tøenièkou na
dortu, výsledkem naplnìní tøí podmínek.
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Støeda
1 Moj 2,24
Jak rozumí první podmínce naplnìní manelství?

Opustit svého otce a matku
Mu a ena mají vstoupit do manelství jako dospìlí, zralí lidé. Øíkáme, e
1. s partnerem nemám jednat jako rodiè, tedy ne autoritativnì, nikdy
nechtít být jeho svìdomím, nevnucovat ani nepodsouvat mu rozhodnutí, která má
udìlat;
2. s partnerem nemám jednat jako dítì s rodièem, mùj vztah k nìmu nemá být
pouze emocionální, nemá to být nikdy citové vydírání ani vynucování jeho nepøimìøené péèe;
3. s partnerem jednám jako dospìlý s dospìlým, rozumnì komunikujeme, nejsme jeden pro druhého koneènou autoritu. Nejsme na sobì závislí jako dìti.
Jen kdy èlovìk ví, e je Boím dítìtem, jedná i s druhými jako s tìmi, které Bùh
také miluje. Mùe si jich váit jako sebe samého. Opustit otce a matku znamená nebýt závislý a nerozhodný jako dítì, ale jako zodpovìdný být sám sebou
a v lásce se umìt darovat.

K zamylení
K

Jaké dùsledky mají v praxi jednotlivé typy chování (viz výe)? Jak mohu
mít opravdu rád svého partnera a pøitom respektovat jeho svìdomí
a odpovìdnost?
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Ètvrtek
Ef 5,22.23
Co znamená pøilnout k? Jak pøilnout, a nebýt pøitom
nezdravì závislý?

Pøilnout k druhému
Zralý, zodpovìdný a vìrný mu je schopen projevit iniciativu, aby se
setkal s enou, a je schopen k této enì pøilnout. Je to druhá podmínka hodnotného manelství.
Kdy apotol Pavel mluví o mui jako o hlavì eny, pouívá slovo kephale, co
oznaèuje také vojáka, který v bitvì vede, jde napøed a je první v boji. Apotol chce
tedy øíct, e mu není éfem ani nadøízeným eny, ale hlídkou vyslanou napøed,
tím, kdo razí cestu, kdo bere vìtí rizika a vede za sebou enu a rodinu k vítìzství. V tom smyslu mìl být Adam èelem, mìl být první v boji.
Mu má být tím, kdo pøipravuje enì vhodné podmínky, aby mohla splnit své
poslání eny. Pøíkladem mu má být vztah Krista k církvi. On je Pánem, který
miluje, slouí a zachraòuje.
Základní princip manelské shody a naplnìní manelství tedy zní, e mu má
právo a povinnost být hlavou eny, a kdy sám je nejdøíve poddán Kristu.

K zamylení
K

Jak bys vysvìtlil, e Kristus je hlavou církve? Co z toho vyplývá pro
vztahy mezi muem a enou, kteøí jsou køesany?
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Pátek
Pøísl 31,10-31
Jaké jsou vztahy mezi touto enou a jejím manelem?
V èem je tato stateèná ena moderní?

Stanou se jedním tìlem
Manelé vedení nesourodými silami tìko hledají jednotu. Z takového
dueta se snadno stane duel. Být jedno tìlo znamená pøedevím ít
pro stejný úèel, mít stejný ivotní projekt, dívat se, jak øíká St-Exupéry, stejným smìrem.
Na lásku zralého, samostatného mue mùe odpovídat zralá ena, které záleí
na dobru jejího manela. Kadý z nich odpovídá na èekání a touhu druhého, aby
se mohli stát jedním tìlem, jedním v rùznosti. Nevstupujeme do manelství
proto, abychom byli astní, ale aby byl astný ten druhý. Z toho pak mùe
vyplývat nae tìstí.
To se mùe stát, kdy
a) jasnì víme, co kadý èlovìk potøebuje (jistotu, lásku, ocenìní, pochopení,
naplnìní fyziologických potøeb, krásu...);
b) poznáváme konkrétní potøeby svého partnera a jak se jeho potøeby projevují
úmìrnì jeho zaloení, temperamentu... Kadý z manelù se stává bliním toho
druhého.

K zamylení
K

Jak mùe poznat, e ten, s kým chodí, je zralý èlovìk, ani bys s ním
il v manelství na zkouku?
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Uloit
- 1 Moj 2,24.25 uvádí tøi podmínky harmonického manelství:
+ mu i ena jsou zralí  schopni dostát rùzným odpovìdnostem manelského i rodinného ivota;
+ jeden k druhému má stálý citový vztah;
+ tìlo, srdce i duch obou manelù spoleènì sledují jeden ivotní smìr a cíl,
pøièem vzájemnì respektují svìdomí a osobnost druhého.
Tato tajemství zjevil Bùh lidem proto, aby mohli v manelství vítìzit nad sobectvím, samotou, hoøkostí a vzpourou.
- Toto velké tajemství (Ef 5,31.32) se mùe stát jen tehdy, kdy je dùsledkem
setkání s nebeským Otcem. Jen on mùe svým Duchem vytvoøit v kadém
z manelù svùj obraz.
Adam a Eva ten obraz odhodili, protoe dali pøednost øeení hada-nepøítele.
Pøestali spoléhat na zdroj ivota, na Boha.
Tím, e lidstvo na poèátku odmítlo sytit se ze stromu ivota, zbavilo se Boí
slávy (Øím 3,23) i toho, co tvoøí slávu èlovìka - pøítomnost Ducha svatého. Tak
lidé zùstali sami, s nahým tìlem a obnaenou, ranìnou duí.

Otázky k diskuzi
1. Jak Bùh mùe ádat, aby mu opustil otce a matku, kdy v 5. pøikázání
poaduje, abychom je ctili?
2. Proè Bùh vyzývá Abrahama, aby opustil svou zemi, rodinu a domov
svého otce a el do zemì, kterou mu ukáe? (1 Moj 12,1)
3. Proè se stále více mladých lidí bojí pøilnout k druhému manelstvím?
4. Jak se mohou stát dva jedním tìlem, kdy mají rozdílné temperamenty, kulturu...?
5. Pastor Walter Trobish øekl mladému zasnoubenému páru: Nemùete
si být jisti svou láskou, pokud jste se jetì o nic nepøeli. Vysvìtli to.
6. Co lze dìlat, kdy partner, který ije v manelství jako dospìlý, je u
unaven, protoe musí stále toho druhého nosit na rukou jako dítì
jako otec nebo matka?
7. Jak mohou lidé uplatnit v manelství výzvu apotola: Kadý a má na
mysli to, co slouí druhým, ne jen jemu. (Fil 2,4)
8. Vysvìtlete africké pøísloví: Banán nedozraje rychleji, kdy ho bude
maèkat. Tak ho jenom rozmaèká.
9. Jak rozumí rèení: Kdy chce mít astné manelství, nezáleí tolik
na tom, jestli si vezme toho, koho miluje, ale jestli miluje toho, koho
sis vzala.
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Víte pøece, e jste z prázdnoty svého zpùsobu ivota,
jak jste jej pøejali od otcù, nebyli vykoupeni
pomíjitelnými vìcmi... 1 Petr 1,18

Rozeberme v tomto týdnu neúspìch prvních manelù v Edenu. Postupnì chceme tak najít hlavní pøíèiny problémù a neúspìchù ve vztazích
mezi manely.
Neseme v sobì bolest z Edenu. Mnoho se ale mìní, pokud respektujeme v moci Boího Ducha Boí principy, které platí pro manelství,
a pokud si pøipomínáme, e Kristus nás u vykoupil.
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Nedìle
1 Moj 2,17
Co Bùh zakázal?

Ignorovali Boí vùli
Srovnej 1 Moj 2,17 a 3,3. Jak znìl Boí zákaz?
Potøeba vìdìt a rozumìt je jednou z nejdùleitìjích potøeb èlovìka.
Bùh chce, aby èlovìk stále více poznával, a zpøístupòuje mu moudrost a vìdìní.
Pøesto had zve Evu, aby pronikla do øíe poznání a vìdìní. Poniuje Boha, který
jim nedovolí jíst z kadého stromu. Obviòuje Boha z nepravdy: On ví, e je to
jinak, e nezemøete. Nepøítel vlastnì øíká, e Bùh zakazuje pøemýlet, e nepøipustí pokrok. Proto zve Evu, aby neváhala a poznala to pravé.

K zamylení
K

Eva opravdu uvìøila satanovým slovùm... Zapochybovala o Boích
slovech a to ji vedlo k pádu. Na posledním soudu nebudou lidé zatraceni
za to, e uvìøili li, ale budou potrestáni za to, e nevìøili pravdì, e
nedbali pouèení, co je pravda. Neposlechnout Boha znamená vdy
ztrátu, i kdy satan tvrdí opak. Musíme celým srdcem usilovat o poznání,
co je pravda. Vechna Boí nauèení z jeho vùle zaznamenaná v Písmu
svatém, nás mají pouèit a varovat. Byla nám dána, aby nás chránila
pøed klamem. Kdy jich nedbáme, vede nás to ke zkáze. Co odporuje
Boímu slovu, jistì pochází od satana. (EWG, PP, 29.30)
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Pondìlí
1 Moj 2,23
Která Adamova slova máme poprvé zaznamenaná v Bibli?
V jaké pozici je Eva pøed Adamem pøi tomto prvním
setkání?

Adam to vzdal
V pøíbìhu pádu èlovìka do høíchu nás pøekvapí Adamovo chování, jeho
mlèení a pasivita. Bùh mu vyèítá, e poslechl hlas své eny, e to
vzdal a nechal Evu samu rozhodnout o vlastní budoucnosti, o budoucnosti manelù a tím i lidského rodu.
Adam se mohl o ve dìlit s Evou. Jí ukazoval krásy ráje, spolu se setkávali
s Bohem. Bylo kost z jeho kostí a tìlo z jeho tìla, byla vzata z nìj.
V rozhodující chvíli ji vak Adam nechal, aby rozhodla za nìho, bez nìho, bez
Boha. Snad se s ní ztotonil natolik, e pøestal být sám sebou. V tu chvíli nebyl
její hlavou, která vede a chrání.

K zamylení
K

Co ve mìl Adam chránit? Èti 1 Moj 2,15

K

Co má chránit dnení manel a otec?
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Úterý
1 Moj 3,6
Jak bychom si pøáli, aby Eva byla reagovala?

Autoritativní ena?
Pøekvapuje nás Adamovo mlèení a pasivita. Zrovna tak nás zaráí nezávislost a autorita Evy. Eva polemizuje s Boím zákazem. Adam
není pøítomen a nepùjde tedy první do boje, jak by mu mìl.
V rozhodující chvíli nebyli spolu. Jejich spoleèný smysl ivota se ztratil. Jsou
právì teï tak køehcí!
Kdy je Adam zase zde, Eva se mu snaí vlastnì vnutit hadovu filozofii. Je to od
ní velmi autoritativní postoj. Kde byl v tu chvíli respekt ke svobodì a dùstojnosti
jejího manela?
V tu chvíli ho nevidìla jako toho, který nese Boí obraz. V tu chvíli to byl jen JEJÍ
manel, manipulovatelný, podøízený.

K zamylení
K

Uveï nìkolik typù problémù, které mohou naruit jednotu manelù
a vést k tomu, e jeden nebo druhý øíká jen já a u neøíkají my.
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Støeda
Ef 5,33
Jak má dnes ena respektovat manela a jak má mu
milovat svou manelku?

Selhání komunikace
Tam, kde manelé nekomunikují, manelství selhává. V pøípadì nebezpeèí, kdy hrozí pokuení, neudìlají spoleènì analýzu, neobracejí
se spolu k Bohu, aby pochopili zrádnost nepøítele.
To se stalo v Edenu. Adam a Eva nejednali ve chvíli pokuení jako lidé stvoøení
Boím stvoøitelským slovem. Neobrátili se spoleènì na Boha. Eva zøejmì spíe
hájila hadovy postoje.
Ve chvíli nebezpeèí jednal kadý autonomnì, egocentricky, ne jako jedno tìlo.
Satan dostal pøednost pøed Adamem. Eva se nestarala o Adamùv postoj, nevnímala jeho strach o ni. A Adam se prostì podøídil.
Èlovìku je urèeno komunikovat, sdílet se, ít s jinými lidmi. A to vyaduje respekt
druhého. V krizové situaci v Edenu takto spolu první manelé nekomunikovali.

K zamylení
K

Jak bys popsal komunikaci svých rodièù?
- jak si slovy vyjadøují lásku,
- jak spoleènì postupují pøi øeení obtíných situací,
- jak se smiøují?

99

Ètvrtek
1 Moj 3,12
Co cítil Adam v tu chvíli vùèi Evì a co vùèi Bohu? Proè?
(v. 10)

Trhlina v lásce
Evu svedl lstivý nepøítel. I Adam zhøeil; poslouchal více hlas své eny
ne Boí pøíkaz (1 Moj 3,17a). Vzdálil se Bohu, aby nepøiel o Evu.
Ale ztratil ve.
Kvùli høíchu ztratilo lidstvo Boí slávu (Øím 3,23). Kdy pozdìji Mojí chtìl vidìt
Boí slávu, Pán Bùh mu to umonil (2 Moj 33,18). Boí sláva spoèívá v jeho
charakteru lásky a dobroty.
Tím, e se èlovìk zøekl Boha a pøiklonil se k pánu tohoto svìta, k nepøítelihadovi, vznikla mezi Bohem a èlovìkem trhlina. Èlovìk u nemùe èerpat z Boí
lásky a dobroty tak jako døíve, nemá Boí slávu. Trhlina mezi Bohem lásky
a èlovìkem je i trhlinou v lásce mezi muem a enou.
Dùsledkem jeho strach, sebeospravedlòování, dominantní chování, útìk... Poselství Genese pro mláde je jasné: Boí instituce manelství mùe prospívat jen
v pøítomnosti Boí slávy. Tato sláva musí být kolem nás i v nás. Je to nepodmínìná Boí láska, skrze kterou byl èlovìk stvoøen k Boímu obrazu.

K zamylení
K

Jak se projevuje postoj nadøazenosti mue nad enou? (1 Moj 3,16)
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Pátek
2 Kor 11,3
V èem se, podle apotola Pavla, høíchem zmìnila mysl
èlovìka?

Zloøeèený had
Protoe had svedl lidstvo. Proto ztratí svá køídla, bude se plazit po
zemi a rát prach. Je to údìl podobný údìlu lidstva - èlovìk se vrací do
prachu zemì. Nepøítel se jednou definitivnì vrátí do prachu nicoty.
Had není bostvem, které má být uctíváno. Podvodnì se vydával za vyího, ne
je, nabízel, co nabídnout nemohl. Nabízel èlovìku vìèný ivot, ale ve skuteènosti
to byla smrt.
I zemì byla zloøeèena. Pøirozenì bude rodit jen trní a bodláky.
Pøiel ovem jiný, který vzal na sebe zloøeèenství høíchu. Nechal se pøibít na køí
a vsadit si korunu právì z toho trní, které zrodila zloøeèená zemì. Na køí sám na
sobì vnesl zloøeèenství høíchu, aby nás osvobodil od zloøeèení.

K zamylení
K

Kolikrát mluví Bùh o smrti v 1 Moj 3,14-10?

K

Proè jen o smrti, kdy had smrt popíral a nabízel vìèný ivot?
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Uloit
Adam a Eva zaprodali lidstvo, kdy se vzdálili principùm, které Bùh stanovil pro
tìstí èlovìka jako jedince i jako manelù:
- pochybovali o jasnì vyjádøené Boí vùli a podmínkách ivota,
- jako mu a ena nevystupovali u jako sobì rovní,
- nebyli u pøed Bohem jedno, ztratili spoleèný cíl,
- nedbali na spoleènou komunikaci, na sdílení a naslouchání v manelství,
- mu má sklon pohrdat enou a ena se snaí nebýt podrobená, ale místo
toho se staví do nadøazené pozice.
Protoe se Boí nepøítel-had postavil do èela lidstva, Bùh ho odsoudil. Bude mu
rozdrcena hlava - Kristovou smrtí na køíí a potom ho Bùh srazí pod nohy církve
(Øím 16,20).

Otázky k diskuzi
1. Mùe dnes jetì Boí nepøítel podvést èlovìka ve vìci ivota a smrti?
2. Jak mùe køesanský manelský pár podle Kristových slov být na svìtì
a pøece ne ze svìta? Jak mùe mít v dohledu zakázané ovoce naí
civilizace, a pøece se jím neivit?
3. Z èeho my dnes poznáváme Boí vùli? Je to pro nás ivotnì dùleité
nebo ne? Jak doloíte svou odpovìï z Bible?
4. Jakou roli hraje modlitba a ètení Bible v poznávání Boí vùle?
5. Jak poznáte pravou a nepravou emancipací eny?
6. Podle èeho poznáte, e manelé spolu dobøe komunikují?
7. Uveï konkrétní pøíklad, jak se rozvíjí a jaké má dùsledky klasický pocit
viny (agrese a deprese vùèi druhému, deprese vùèi agresorovi...).
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:
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Já jsem svého milého, on dychtí jen po mì. Pís 7,11

Proè má sexualita tak silný vliv na celou lidskou bytost? Existuje
vztah pøíèiny a následku mezi kultem sexu a pádem první dvojice?
Jak se dá ít v manelství plným ivotem a pøitom podle Boí vùle?
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Nedìle
1 Moj 3,7
Má høích prvních lidí vliv na lidskou sexualitu?

Neúspìch v intimním ivotì
Panteistické vnímání (e ve je boské, ale Bùh jako osoba neexistuje) vede èlovìka k egocentrizmu. Uèí, e vechny síly v nìm (tedy
i sexuální) mají boskou pøirozenost. Na tom je postaven kult sexu,
napøíklad svatá prostituce ve starovìkých civilizacích. Odkud pochází tato deviace jednìch z nejkrásnìjích schopností èlovìka: moci milovat a dávat ivot?
Je zajímavé, e hebrejské slovo arom - nahota (1 Moj 2,25) je pouito tìsnì pøed
popisem hada (1 Moj 3,1), který je arum - lstivý, chytrý.
Ne se lidé zøekli Boha, nestydìli se, e jsou nazí. Had ovem chtìl znièit dary,
které Bùh dal èlovìku, a el na to chytøe. Rád znehodnocuje to nejlepí, co Bùh
stvoøil a dal (dar manelství, dar soboty, dar hudby...). Strach a pocit viny souvisely s tím, e se od èlovìka vzdálila Boí sláva, kdy se zøekl Boha a uvìøil hadu.
Pøed høíchem dal Bùh dva dùleité pøíkazy:
1. Ploïte a mnote se... (1 Moj 1,28)
2. Mu a ena se stanou jedním tìlem. (1 Moj 2,24)
A nepøíteli se daøí právì tato dvì velká urèení èlovìka pokøivit a znehodnotit.

K zamylení
K

Pøeèti si alespoò nìkolik verù z Písnì písní. I ve svìtì høíchu zùstávají
stopy krásné lásky mezi muem a enou k lásky k Bohu.
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Pondìlí
1 Král 11,1-6; Job 31,1
Jaké slabosti podléhal alomoun? Jak se s ní vyrovnával
Jób?

ena jako bostvo pro mue
Adam proil s Evou chvíle tak astné, jaké nepoznali ádní jiné lidé.
Jejich intimní vztahy se naplòovaly a oni mìli èistá srdce i tìla.
Kdy se mìl Adam rozhodnout, zda bude ít bez Evy, která zhøeila,
byl ochoten radìji ztratit Boha ne Evu. Kdy poslechl hlas své eny, udìlal ze
své eny nejpreferovanìjí bytost. Pøesto ji po chvíli pøed Bohem obvinil. I dnes je
mu èasto na enì závislý a pøesto ji obviòuje nebo a poniuje. Mnoho muù
má vùèi enì vlastnický, dominantní vztah.
Lidská sexualita u není pøedevím dáváním sebe sama druhému, ale je ovládána
zcestnou, sobeckou touhou.
Vzhledem k rùzným nesprávným pochopením biblického textu musíme vak jasnì øíct, e první høích nespoèíval v pohlavním aktu.
Neèistota je to, co se vydává za lásku, ale je to sobectví. Tedy i sexuální touha
zamìøená jen na uspokojení mých potøeb, nebo intimní ivot s tím, kdo je ji
takto spojen s nìkým jiným.

K zamylení
K

Touha po druhém je neèistá, kdy je tato velká síla odklonìna od
respektu k Bohu a k druhému jen k sebeuspokojení.
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Úterý
1 Tim 2,12-14
Eva jednala autoritativnì vùèi svému manelovi. Chybìla
jí víra, láska nebo svatost?

Manipulující ena
V knize Patriarchové a proroci èteme, e poté, co Eva uposlechla
hada, snaila se získat Adama na svou stranu, a proto byla jetì
milejí. Vyuila citový vztah svého manela, aby udìlal to, co nyní
povaovala za výhodné.
Na chování Evy, která si zahrává s city svého mue, odpovídá Adam, který chce
Evu vlastnit, strachem, e by ztratil pøedmìt své lásky. A tak zde stojí mu, jeho
city zmanipulovala ena, protoe se bál netìstí ít bez ní.
I dnes platí, e kadý z partnerù má respektovat svobodu a odpovìdnost druhého. Jinak by ani nelo o vztah lásky. Pøesto se mu má uèit vnímat enu jako
jinou ne je on a respektovat ji jako takovou. Má napøíklad vìdìt, e ena touí
nejdøíve po projevech nìhy a potøebuje jistotu citového vztahu døíve, ne dojde ke
spojení tìlesnému.

K zamylení
K

Èím a jak asi upoutá vìøící dívka chlapce?
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Støeda
1 Moj 3,16b.21
S jakými problémy se setkává ena ve vztahu k mui?

Dominantní a násilný mu
Pán Bùh konstatuje smutnou situaci budoucích Ev, které budou èasto
hluboce neuspokojeny jako eny. Adamovi synové nebudou mít dost
pochopení pro vnímavost a citlivost eny. Bude dychtit po svém mui,
ale on nad tebou bude vládnout, konstatuje Stvoøitel hluboce zarmoucený nad
budoucím trápením Evy a jejich dcer.
Bùh vidí dopøedu, e mu-Adam, kterého ovlivnila ena-Eva, bude nad enou
vládnout. Nebude to ale ta hlava, která jde odvánì napøed, chrání a pomáhá.
Mu i ena budou teï vlastnì nazí, køehcí a zranitelní. Bùh vak bude reagovat.
Pøikryje jejich duchovní, citovou i tìlesnou nahotu. Pouije kùi z beránka. A tak
se v Edenu konala první obì zvíøete, která pøedpovídala velkou obì Beránka,
obìtovaného za køíi, kde mìl z lidí sejmout zloøeèení jejich sobectví.
Bùh pøikryl svedené lidstvo svou milostí a vechny nae fíkové listy, nae lidské
snahy, prohlásil za nedostateèné. Lidské øeení nemùe zakrýt nahotu Ducha,
odmítnutí Boí lásky.

K zamylení
K

Èti 1 Kor 10,31.32. Jak mùeme dìlat ve pro Boí slávu? Mùe být
intimní manelský ivot k Boí slávì?
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Ètvrtek
Øím 4,11
Co znamená obøízka? Èím je nahrazena v køesanské
církvi?

Znamení
Kdy se Adam svobodnì rozhodl, e dá pøednost Evì pøed Bohem,
postavil mezi sebe a Boha pøekáku svého sobectví. Také nesobecká
láska mezi ním a Evou dostala velmi vánou trhlinu a vlastnický pøístup znehodnotil jeho vzneenou touhu po Evì.
Bùh mùe èlovìku zase darovat nezitnou lásku. Je to jeho odpovìï na ná èin
víry. Ve Starém zákonì byla znamením takové obnovy obøízka. Abrahamovi potomci jí vyjadøovali svou pøíslunost Bohu Stvoøiteli. A jaký mìla výchovný dopad?
Byla znamením spravedlnosti, kterou pøijímáme vírou. Tato spravedlnost je vlastnì sám Boí charakter, je to jeho nesobecká, láska-agapé, nepodmínìná láska,
výluènì urèená pro tìstí druhého (Kor 13,4-7).
Pro Izraelitu mìla obøízka dvojí význam. Pøedstavovala obøezání srdce a ucha
(Skut 7,51); posvìcení toho nejniternìjího (srdce) i toho, co nás spojuje s druhými - monosti naslouchat (ui). Díky takové promìnì se èlovìk mùe znovu stát
Boím obrazem. V køesanské církve je tato obnova pøedstavena køtem.

K zamylení
K

K

Èti 5 Moj 30,6; 10,16, Jer 4,3.4. Jakou duchovní skuteènost vyjadøuje
obøízka a pozdìji køest?
Jak to, e mùeme køtem vstoupit do nového ivota? Øím 6,4.
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Pátek
Mat 20,28; Luk 22,19
Jak projevil Kristus nesobeckou lásku vùèi své nevìstì církvi, tedy lidem, kteøí budou jeho lásku vnímat
a reagovat na ni?

Buï poehnán tvùj zdroj!
Tam, kde Bùh promìòuje sobecké vztahy v nesobeckou lásku, zaèíná
nebe na zemi. To se pøece øíkává o dobrém manelství nebo o funkèní
rodinì. Sobectví, které je opakem lásky, nese s sebou vechny dalí
høíchy. Je nezákonné, protoe láska je naplnìní zákonitostí vesmíru. V manelství
a v rodinì, kde se èlovìk otevírá zdroji Boí lásky, sám se také uèí milovat a dávat.
Èti Pøísl 5,18-23. Tento text ukazuje na sedm hlavních podmínek harmonického
manelského ivota, kde není pocit viny, jaký vnikl mezi Adama a Evu.
1. Intimní vztah mezi muem a enou, který daroval Stvoøitel, pøináí radost. To,
co kazí vzájemné obohacování, brání, aby se dva stali jedním tìlem.
2. Sexuální vztah pøedpokládá vzájemnou vìrnost, stále hlubí objevování eny
svého mládí.
3. Do dùvìrného vztahu mezi manely patøí také poezie. Gazele se podobá mùj
milý nebo koloukovi... (Pís 2,9) Raduj se z milované lanì, líbezné srny.
Tento vztah zahrnuje vechny rozmìry lidské bytosti: tìlo, dui a ducha.
4. Milostný vztah se rozvíjí v èase. Je tøeba o nìho peèovat.
5. K intimnímu kontaktu je tøeba znát lidské tìlo a rozumìt mu.
6. Pohlavní styk, kterému Bùh ehná, se uskuteèòuje pøed Boíma oèima. Ve
má být k Boí slávì.
7. Nejhlubí vyjádøení lásky mezi muem a enou je krásné, kdy je lidská touha
posvìcená pøítomnosti Boího ducha a èlovìk nesobecky dává.

K zamylení
K
K

Pøeèti si 1 Kor 7,4.5 a 1 Petr 2,7.8.
Potom pøemýlej o následujícím citátu. Modlitební ivot prohlubuje
milostné vztahy manelù. Pohlavní styk bez lásky mùe být pøekákou
v modlitebním ivotì.
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Uloit
- I kdy se Eva dala svést hadem a sama svedla i Adama, Bùh neopustil lidstvo,
které zùstalo bez pravé nesobecké lásky. Pøipravil lidem odìv, aby nebyli nazí
a aby dále chránil i jejich køehké, ranìné, obnaené nitro.
- Harmonický sexuální ivot mùe být proíván k Boí slávì. Je takový tehdy,
kdy respektujeme podmínky, které dal Bùh:
. psychická a duchovní zralost kadého partnera,
. schopnost pøilnout k druhému,
. stejný ivotní cíl.
- Bùh ádá èlovìka, aby køtem (antitypem obøízky) nechal posvìtit svùj ivot.
Tak se stává bytostí, která je schopna milovat svého partnera a ít s ním bez
hanby, protoe zdroj lásky, touha èlovìka, je posvìcená.
- Dar sebe sama jediný odùvodòuje bytí. Právì manelé a rodièe mají nejvíce
moností uèit se obìtujícímu se, nesobeckému vztahu. Jen tak se nachází
pravé urèení èlovìka. Je to zapojení se do øádu vesmíru, kde vládne nesobecká láska.

Otázky k diskuzi
1. Ètìte Ef 5,27. Øeknìte, jak se mùe dùvìrný vztah mezi manely oprostit o touhy vlastnit, od nadøazenosti a vyuívání druhého a být k Boí
oslavì?
2. Jak vysvìtlíte vere 1 Kor 7,3.4, kde se øíká, e ena nemá své tìlo pro
sebe, ale pro mue a naopak?
3. Co mùete øíct k portrétu nerozumného mladého mue z Pøísl 7,1-23?
Pro mnì nové:

Neporozumìl jsem:
Moje rozhodnutí:

110

