BIBLICKÉ HODINY – program pro třetí čtvrtletí 2019
Datum: 7. 7. 2019
1. Téma: Odvaha vyjít a svědčit
Text: Matouš 28, 16 – 20, Řím. 1, 13 - 17
1.1. Svědectví a úvod: Misie Cyrilova a Metodějova. Krátký úvod do problematiky
cyrilometodějské misie. Osobní svědectví o lidech, kteří mi předali evangelium.
1.2. Celá řada Božích služebníků měla odvahu jasnou výzvu Pana Ježíše Krista k hlásání
Božího Slova naplnit tím, že vyšli k lidem, kteří Boha neznali. Někdy se tváříme a
jednáme tak, jako by pozvání k činění učedníků pro nás neplatilo. Proč?
1.3. Závěr
Pozitivní příklady z minulosti i současnosti jako motivace ke zvěstování.
Výzva: Buďme vděčni za ty, kteří nám zvěstovali Slovo. Vyjděme také. Má to smysl.
Datum: 14. 7. 2019 – XcamP
Datum: 21. 7. 2019
2. Téma: Odvaha k pravdě.
Mistr Jan Hus. Jak na zesvětštělou, nepravdivou a nevěrnou církev? Hus a jeho láska
k církvi. Zápas o její čistotu.
Text: 3. list Janův (celý) 1 - 13
2.1. Svědectví: Jak se projevovalo to, že Mistr Jan Hus žil v pravdě? Jak se projevuje život
v pravdě v mém následování Pana Ježíše Krista?
2.2. Protiklad života ve lži, bludu a života v pravdě. Blud v oblasti učení. Nepravdivý
život – rozpor mezi tím, co hlásáme a tím, co žijeme. Jak žít v pravdě? Jak se nenechat
zviklat i když mnozí se zviklat dali? Pozitivní příklady lidí, kteří se vydali Pravdě, Tomu,
kdo je Pravdou.
2.3. Závěr
Pravda za to stojí, abychom ji žili. Povzbuzení k životu v pravdě (třeba ze slov z Janových
listů a z listu Judova).
Výzva: Buďme vděčni za odvážné svědky a mučedníky, kteří se obětovali pro pravdu
a pro Toho, kdo je Pravdou.

Obnova církve
Upozorňujeme na možnost použití tištěných i audio (internet) materiálů BŠP
Zpracováno na základě starozákonních knih: Ezdráš, Nehemiáš, Ageus, Zachariáš,
Malachiáš
Datum: 28. 7. 2019
3. Téma: Obnova církve. Na začátku obnovy je Boží svrchované rozhodnutí a modlitby
Božích mužů i žen.
Text: Ezdráš 1, 1 - 7
3.1. Svědectví o tom, jak mne Bůh obnovil. Letní dovolená může být obnovou fyzických a
psychických sil, ale jak já osobně obnovuji duchovního vnitřního člověka?
3.2. Historické pozadí: Po desetiletích, kdy Judejci zakoušejí nedobrovolnou emigraci, po
desetiletích modliteb za návrat do vlasti, Bůh se rozhodne svrchovaně jednat se srdcem
krále Kýra. Izraelité mají možnost se vrátit do země otců, Země zaslíbené. Význam
modliteb (Daniel, Nehemiáš, slova žalmů) pro změnu situace. Bůh je ten, kdo jedná. Jedná

i tam, kde nevidíme žádné východisko. Bůh plní svoje sliby (Jeremiášovo proroctví). Bůh
nabízí obnovu i nám.
3.3. Závěr
Modlitba má smysl, má moc. Pozvání k modlitbám za obnovu osobního života, rodiny,
vztahů, sboru i církve. Čekejme na Boží jednání.
Výzva: Modleme se. Věřme, že Bůh splní svá zaslíbení a bude svrchovaně jednat.
Datum: 4. 8. 2019
4. Téma: Čím Začít? Chrámem a oltářem.
Text: Ezdráš 3, 1 - 13
4.1. Svědectví: Čím je pro mne společenství Božího lidu? Chodím do společenství Božích
dětí rád? Co mi to dává?
4.2. Nelze začít s obnovou, aniž si ujasníme, co je naší prioritou. Boží dům, společenství
je místem, kde se setkáváme s Hospodinem ve Slovu a svátostech. Milujeme
společenství? Co pro ně děláme? Příklad navrátilců může být pro nás inspirací k obnově
naší lásky k církvi a sboru. Vztáhnout na novozákonní církev.
4.3. Závěr
Motivace k tomu, aby obnova církve (sboru, křesťanského společenství) a Církev jako
taková byla naší prioritou.
Výzva: Není vždy jednoduché milovat Církev. Ale stojí to za to!
Datum: 11. 8. 2019
5. Téma: Když přijdou problémy …
Text: Ezdráš 4, 1 - 5
5.1. Svědectví: Procházel jsem někdy ve svém křesťanském životě problémy? Jak to
dopadlo?
5.2. Práce na Boží stavbě se nikdy satanovi nelíbila. Vždy chtěl a chce dílo obnovy
přerušit a zničit. Jak to vyřešili stavitelé chrámu, hradem a Jeruzálema? Jak útoky Zlého
rozpoznat, pojmenovat a ničit? Problémy zvenčí a problémy ze společenství Božího lidu.
Protivenství a zkoušky v Novém zákoně.
5.3. Závěr
Povzbuzení k odporu proti Zlému. Nenechte se zviklat.
Výzva: Vítěz, Pan Ježíš Kristus, je po naší straně.
Datum: 18. 8. 2019
6. Téma: Vedoucí a vedení
Text : Nehemiáš 5, 14 – 19, 1. Tim. 3, 1 - 7
6.1. Svědectví o lidech, které vnímám jako dobré vedoucí, vzorné Boží služebníky. Čím
se vyznačovali?
6.2. Ezdráš i Nehemiáš byli vedoucími navrátilců. Nebyla to finančně zajímavá funkce.
Spíše naopak. Navíc: boje a tlaky zvenčí i od vlastních lidí. Jeden znalec Zákona druhý
vysoký královský úředník (Ezdráš a Nehemiáš). Jak vypadala jejich služba? V čem může
být inspirativní pro dnešek? Novozákonní pravidla církevní a sborové správy. Proč jsou
vedoucí v církvi tak důležití?
6.3. Závěr
Nejvyšším vzorem vedoucího je Ježíš Kristus. Služba Bohu i lidem ho dovedla až na kříž.
Kristova láska k lidem, která jej dovedla až na kříž je inspirací pro nasazení ve službě
novozákonních vedoucích.
Výzva: Modleme se za nové pracovníky a vedoucí v církvi.

Datum: 25. 8. 2019
7. Téma: Co s proroky? Není prorok jako prorok.
Text: Ezdráš 5, 1 – 2, Nehemiáš 6, 10 - 14
7.1. Svědectví: Která proroctví Písma jsou pro tebe inspirativní? Proč je prorocké
uchopení biblické zvěsti tak důležité?
7.2. Proroci měli v procesu obnovy opravdu důležité postavení. Ne všichni lze považovat
za pozitivní příklady. Jedni (praví) povzbuzovali k dílu pro Hospodina, jiní (falešní)
manipulovali s lidem a odváděli jej od díla obnovy. Jak zákoník Ezdráš tak místodržící
Nehemiáš uměli dobře rozlišovat jedny od těch druhých. Není prorok jako prorok. Ne
každý, kdo prohlásí „Toto mluví Pán“, je pravý prorok. Služba proroka Agea a
Zacharjáše. Mantinely biblické prorocké služby. Starozákonní a novozákonní proroctví.
7.3. Závěr
Pravost proroka prověřuje biblicita jeho proroctví. Nejvyšším prorokem je po všechny
věky Kristus a Jeho Slovo.
Výzva: Nechme se vést Božím prorockým slovem. Nedejme se zviklat falešnými
proroky.
Datum: 1. 9. 2019
8. Téma: Pokání
Text: Nehemiáš 8, 1 - 11
8.1. Svědectví: Kdy jsem prožil pokání ze svých hříchů? jak jsem poznal svůj hřích? Co to
způsobilo v mém životě?
8.2. Pokání má svůj zdroj v Božím slovu. Poznání hříchů způsobuje Duch svatý. Ten
působil tehdy, kdy Izrael poznal svoje odpadnutí od Boha. Duch svatý působí i dnes, kdy
nás přesvědčuje o naší nepřijatelnosti pro Boha. Pokání vede k odpuštění a radosti ze
spasení.
8.3. Závěr
Krásný text o obnově bohoslužeb ve svatyni a pokání lidu je inspirací pro každé dílo
obnovy. Obnova bez pokání, které působí Duch Svatý, je pouze a jenom lidským dílem.
Výzva: Modleme se za milost pokání.
Datum: 8. 9. 2019
9. Téma: Nová smlouva
Text: Nehemiáš 10, 1 + 29 - 34
9.1. Svědectví: Jak a kdy jsi vstoupil do smlouvy s Hospodinem? Je tvůj vlastní křest pro
tebe uzavřením smlouvy s Bohem?
9.2. Obnova Božího lidu se u pokání nezastavila. Lid obnovil smlouvu s Hospodinem.
Zavázal se ke konkrétním věcem, které vyplývaly z požadavků Mojžíšova Zákona. Pokání
vede ke konkrétním odpovědím na výzvy doby a potřeby Božího lidu. Pokání vede
v novozákonní době k posvěcenému životu. Pokání bez následování je neúčinné. Význam
křtu a Večeře Páně pro novozákonní církev.
9.3. Závěr
Přes to, že jsme se v pokání setkali s Ježíšem, selháváme. Naši smlouvu znovu a znovu
porušujeme, jsme nevěrní. Na druhé straně – garantem, - smluvního vztahu je Ježíš, který
je věrný.
Výzva: Smlouva nová a věčná, kterou jsme „podepsali“ vírou díky zásluhám Ježíše
Krista je smlouva o následování našeho Pána.
Datum: 15. 9. 2019
10. Téma: Hradby proti hříchu

Text: Nehemiáš 1, 1 – 4, 11 - 18
10.1. Svědectví: Čím je pro tebe tvůj sbor? Vnímáš ho jako hradby, jako ochranu před
hříchem?
10.2. Dílo obnovy nebylo možné bez znovuvybudování hradeb. Boží lid Staré smlouvy
musel čelit nepřátelství okolních národů. Budování obraných stavebních prvků bylo
nezbytností. Křesťanský sbor je místem, kde Boží novosmluvní lid je v bezpečí. Proto je
nutné budovat struktury v boji proti nepříteli: zdravé učení, zdravé sborové struktury,
láskyplné vztahy a sborová kázeň jsou hradbami proti hříchu a zlému.
10.3. Závěr
Církev a sbor to nejsou možnosti, ale nutnost. Potřebujeme jasné a zřetelné duchovní
„hradby“.
Výzva: Buďme aktivními staviteli hradeb! Chraňme naše společenství.
Datum: 22. 9. 2019
11. Téma: Obnova Jeruzaléma, hradeb a chrámu prorockým obrazem. Posvěcení hradeb.
Text: Nehemiáš 7, 1 – 3, 12, 27 - 31
11.1. Svědectví: Mám radost, že jsem v církvi a ve svém sboru? Jak se to projevuje?
11.2. Dílo obnovy zakončeno. Hradby znovu vybudovány. Radostná slavnost u příležitosti
dokončení díla. Činění Boží vůle přináší radost do sboru i do životů jednotlivců. Radostná
bohoslužba se zpěvem a hudbou obrazem, předobrazem novozákonní radosti ze spasení.
Církev je prostorem pro radost z Hospodinova jednání. Máme radost z toho, že Pán Bůh
jedná v našem společenství? Naše služba je důvodem k jásotu před Hospodinem.
11.3. Závěr
Hradby a Jeruzalém uvnitř jsou obryzem církve, které „brány pekelné nepřemohou“. Co to
konkrétně znamená? Máš z toho radost?
Výzva: Jásejme „na hradbách“ církve a sboru z důvodu Hospodinovy přízně zjevené
v Panu Ježíši Kristu.
Datum: 29. 9. 2019
12. Téma: Hospodin kraluje skrze Pana Ježíše Krista
Text: Zacharjáš 13, 1 – 2 + 7 – 9, + 14, 9
12.1. Svědectví: Kým je pro tebe Ježíš Kristus? Je pro tebe králem? Kraluje ve tvém
životě?
12.2. Dílo obnovy neskončilo v době Ezdrášově, Nehemiášově, Ageově a Zachariášově.
Dílo obnovy Božího kralování mezi lidmi naplnil svým vtělením, smrtí a
zmrtvýchvstáním Ježíš Kristus. Proroctví Zacharjášovo je toho dokladem. Je to proroctví
o zničení modlářství v každé podobě a o tom, že Hospodin dá možnost očištění pro Boží
lid. Naplněním Starého zákona je Nová smlouva v Kristu.
12.3. Závěr
Obnova církve, sboru i mého osobního života není možná bez toho, aby se mým Králem
stal Hospodin v Panu Ježíši Kristu.
Výzva: „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a
jeho jméno jediné.

