Studium

Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa.

1. Jak Bůh určuje, zda jsme na jeho straně?
Matouš 7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, _____________ do nebeského království,
ale ten, kdo _____________ vůli mého Otce v nebesích.

Cíl zbožných Matouš 26:31-75

P

etr miloval Ježíše, ale také miloval uznání davu. Když Ježíš při poslední večeři

varoval apoštoly, že ho všichni opustí, Petr vyskočil na nohy a drze přísahal, že i
kdyby se všichni ostatní pohoršili, on ho nikdy neopustí. Ježíš mu odpověděl: „Amen,
říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě třikrát zapřeš.“ Mat. 26:34
Petr to myslel dobře, ale nepoznal pýchu ve svém srdci. Když později té noci přišel
dav Ježíše zatknout a všichni tomu přihlíželi, Petr vytáhl meč, aby svého Mistra
bránil. Ale jen o několik hodin později u soudu, když se Ježíšovi nepřátelé vysmívali,
Petr třikrát zapřel, že ho vůbec zná. Pokaždé byl Petr stále troufalejší, až Ho
nakonec zapřel se slovy nadávkami a proklínáním (verš 74).
Pak zakokrhal kohout. V tu chvíli byl Ježíš v soudní síni a stráže ho bily. Petr viděl,
jak se Ježíš otočil a podíval se na něj s láskou a soucitem, a to mu zlomilo srdce. „A
Petr si vzpomněl na Pánovo slovo, jak mu řekl: Než kohout zakokrhá, třikrát mě
zapřeš. Petr tedy vyšel ven a hořce plakal.“ Lukáš 22:61-62.
Od toho dne byl Petr jiným člověkem. Už nežil proto, aby se líbil davu, ale byl
rozhodnutý líbit se jen Bohu. Když byl po svém obrácení předveden před židovskou
radu a bylo mu vyhrožováno bitím, pokud bude i nadále kázat o Ježíši, Petr
neohroženě odpověděl: „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“ Skutky 5:29
Petr navždy prokázal svou věrnost a lásku k Ježíši, když se raději nechal římským
císařem Nerem ukřižovat hlavou dolů, než aby znovu zapřel svého Pána.

Římanům 6:16 Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho _____________? Stáváte se
služebníky toho, koho _____________, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke
spravedlnosti.
POZNÁMKA: Platí jednoduchá zásada, že naši loajalitu určuje to, komu nasloucháme.
Říkáme-li, že jsme Božími služebníky, ale přijímáme pokyny od ďábla nebo světa, klameme
sami sebe.

2. Když jsou Boží a lidské příkazy v rozporu, koho máme
podle Petra poslouchat?
Skutky 5:29 Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více poslouchat _____________ než
lidi.
POZNÁMKA: Poté, co se Petr obrátil a zamiloval si Ježíše, řekl židovské radě, že jeho první
věrnost je Bohu. Naučili jsme se, že v posledních dnech budou zákony šelmy a světa v
rozporu se zákony Božími. Nyní se musíme rozhodnout, že budeme poslouchat Boží zákony
– bez ohledu na následky.

3. Jak můžeme nejlépe projevit svou lásku k Bohu?
Jan 8:31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když _____________ v mém _____________,
budete opravdu mými učedníky.
Jan 14:15 Jestliže mě milujete, _____________ má přikázání.
1 Jan 2:4 Kdo říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho _____________, ten je lhář
a není v něm pravda.
POZNÁMKA: Nejlepším projevem lásky člověka k Ježíši je plnit jeho vůli a Boží zákon je
nejdokonalejším vyjádřením jeho vůle (Žalm 40:8).

4. Proč se podle Ježíše pokrytci chovali nábožensky?
Matouš 6:2, 5 Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v
synagogách a na ulicích, aby sklízeli _____________ od lidí. Amen, říkám vám, že už mají
svou odměnu. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi
postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se _____________ před lidmi. Amen, říkám
vám, že už mají svou odměnu.
POZNÁMKA: Bible nám říká, že „člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“ 1.
Samuel 16:7. Opravdový křesťan se bude mnohem více zajímat o to, co si o něm myslí Bůh,
než o to, co si o něm myslí svět.

7. Bude pravé křesťanství v posledních dnech populární?
Matouš 24:9 Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou
_____________ všechny národy.
2 Timoteus 3:12 Právě tak budou _____________ všichni, kdo chtějí žít _____________ v
Kristu Ježíši.
Zjevení 12:17 Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést _____________ s ostatními z
jejího semene, kteří _____________ Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.
Zjevení 13:15 Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit
a nechal _____________ všechny, kdo se mu neklaněli.

5. Je obecně bezpečné následovat dav?
Exodus 23:2 _____________ se k _____________ v žádné špatnosti. Nevypovídej u soudu
pod vlivem většiny.
Matouš 7:13-14 „Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do
_____________ a _____________ tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu
a málokdo ji nachází.
1 Petr 3:20 těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě
čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu _____________ jen několik (totiž osm) duší.
POZNÁMKA: Historie ukazuje, že dav se téměř vždy rozhoduje špatně. Byl to dav, který chtěl
Mojžíše ukamenovat a vrátit se do egyptského otroctví (Numeri 14:4-10). Byl to dav, který
křičel: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Lukáš 23:20. A bude to většina (nikoli menšina) kdo v posledních
dnech přijme znamení šelmy (Zjevení 13:16).

6. Co si Ježíš myslí o tom, když dáváme přednost lidským
tradicím před Božími přikázáními?
Marek 7:7, 9 _____________ mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.‘ Potom
pokračoval: „Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou
_____________ tradici!

POZNÁMKA: V posledních dnech povede Satan a jeho následovníci válku proti pravým
Božím dětem, které věří Bibli.

8. Je možné sloužit Bohu i davu?
Matouš 6:24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho _____________
a druhého _____________, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne.
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
Matouš 12:30 Kdo není se mnou, je _____________ mně; kdo neshromažďuje se mnou,
rozptyluje.
POZNÁMKA: V tomto boji mezi Kristem a Satanem neexistuje žádné neutrální území. Není
možné sedět na tribuně jako divák. Pokud nespolupracujeme s Ježíšem, ve skutečnosti
pomáháme ďáblovi.

9. Je bezpečné milovat přítele nebo člena rodiny více než
Ježíše?
Matouš 10:37 Kdo má rád otce nebo _____________ více než mě, není mě hoden. Kdo má
rád _____________ nebo dceru více než mě, není mě hoden.

Lukáš 14:26 „Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce,
_____________ a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním _____________,
nemůže být mým učedníkem.
Matouš 12:50 Kdokoli plní _____________ mého nebeského Otce, to je můj bratr, má
sestra, má _____________.“
POZNÁMKA: Ježíš zde naznačuje, že nejlepší způsob, jak pomoci oslovit a zachránit naše
milované, je dát Ho na první místo v našem životě. Je vždy tragickou chybou, když
upřednostníme své přirozené city k rodině nebo přátelům před naší první povinností vůči
našemu Spasiteli a Stvořiteli.

10. Je moudré upřednostnit prosperující kariéru nebo
pozemské poklady před Ježíšem?
Matouš 16:26 Co prospěje člověku, kdyby získal celý _____________, ale sám sobě uškodil?
Co dá člověk na oplátku za svůj _____________?
Lukáš 12:15 Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece
nespočívá v hromadění _____________.“
POZNÁMKA: Přesvědčení, že štěstí a bezpečí plynou z dobré práce a hezkých věcí, je smrtící
klam. Ježíš naopak řekl: „To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího
království.“ Marek 10:25.

11.Je bezpečné nadále neposlouchat Boží vůli poté, co nám
ukázal pravdu?
Ozeáš 4:6 a můj lid _____________ bez špetky poznání. Protožes _____________ poznání,
i já tě odmítnu od kněžství; na _____________ svého Boha nedbal jsi, ani já nebudu dbát na
tvé potomky.
Židům 10:26 Jestliže totiž _____________, co jsme poznali _____________, vědomě
pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy,

12.Co se stane těm, kdo vytrvale odmítají pravdu?
2 Tesalonickým 2:10-12 Všemi těmi hanebnostmi bude _____________ ty, kdo míří do
záhuby, protože _____________ milovat _____________, která je mohla zachránit. Proto
je Bůh vydá napospas _____________, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo
neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Jan 3:19 A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo _____________
tmu, protože jejich skutky byly _____________.
POZNÁMKA: Písmo učí, že Ježíš je pravda (Jan 14:6). Přijmout nebo odmítnout pravdu v
jakémkoli stupni znamená přijmout nebo odmítnout Ježíše.

13.Budou ti, kdo v posledních dnech pronásledují Boží lid,
věřit, že dělají správnou věc?
Jan 16:2 Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet,
si bude _____________, že tím slouží _____________.

14.Jak Petr popsal ty, kteří poznali pravdu, ale odmítají se jí
řídit?
2 Petr 2:21-22 Bylo by pro ně lepší _____________ cestu spravedlnosti, než se po jejím
poznání _____________ od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom
pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se znovu
_____________ v bahně.“

15.Zahrnuje následování Ježíše nějaký boj a sebezapření?
Lukáš 9:23 Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se _____________ sám sebe, bere
svůj kříž každý den a následuje mne.

16.Je bezpečné otálet nebo odkládat rozhodnutí následovat
Ježíše?
Židům 4:7 Proto Bůh znovu označuje nějaký den jako „Dnes“, když o mnoho později říká
Davidovými ústy (jak už bylo řečeno): „Dnes, když ho _____________ mluvit, nebuďte
zatvrzelí.“

Tvá odpověď
Pravda nebude v tomto hříšném světě nikdy populární a dav si téměř vždy vybere snadnou
cestu. Ježíš ti však projevil svou neuvěřitelnou lásku tím, že dal svůj život, aby zaplatil cenu
za všechny tvé hříchy. Pán má pro tvůj život velký plán. Proto ti zjevil svou pravdu. Oplatíš
mu nyní tuto lásku tím, že mu dáš celé své srdce, že se rozhodneš přijmout ho za svého Pána
a že budeš následovat, kam tě povede?

Židům 2:3 jak bychom tedy unikli my, kdybychom _____________ takovéto spasení? Na
počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali.
2 Korintským 6:2 Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle,
čas milosti je _____________, ten spásný den je _____________!
POZNÁMKA: Nejlepší čas naslouchat Božímu hlasu je ten, kdy ho slyšíte, a nejlepší čas plnit
Boží vůli je ten, kdy vám svou vůli ukazuje. Satanovou oblíbenou pastí je oklamat lidi, aby si
mysleli, že mají na rozhodnutí spoustu času. Ďábel ví, že usvědčující hlas Božího Ducha
utichne, pokud ho bude ignorovat. Ztratí se nevýslovné miliony lidí, kteří upřímně plánovali,
že budou někdy v budoucnu následovat Ježíše, ale to „někdy“ nikdy nepřišlo.

17.Jaké výhody plynou z přijetí a následování pravdy?
Žalmy 119:165 Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný _____________, žádné překážky je nesrazí!
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás _____________.
1 Petr 1:22 Když jste poslušností pravdě _____________ své duše k nepředstírané bratrské
lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce.
POZNÁMKA: Do srdcí a životů těch, kdo přijímají pravdu a jsou jí poslušní, přichází obrovský
pokoj, bezpečí a svoboda.

18.Jakou otázku položil Ježíš Petrovi třikrát?
Jan 21:17 Potom se ho zeptal potřetí: „Šimone Janův, _____________ mě
_____________?“ Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: „_____________ mě
_____________?“ Odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na
to řekl: „Pas mé ovce.
POZNÁMKA: Toto je nejdůležitější otázka, pokud jde o úplné a úplné odevzdání se do Boží
vůle. Máš Ho rád/a?

ODPOVĚĎ: _____________

