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Týden od 19. do 25. dubnaLekce 4

4

Bible jako základ 
naší teologie
Texty na tento týden
Mk 7,1–13;  2,4; 1J 2,15–17; 2K 10,5.6; J 5,46.47; 7,38

Základní verš
„K zákonu a sv dectví! Což oni ne íkají takové slovo, že mu z n ho nevzejde jit ní zá e?“ 
(Iz 8,20)

Každá křesťanská církev používá pro podporu své věrouky Bibli. Zároveň však platí, že 
autorita a role Písma v teologii nejsou ve všech církvích stejné. Písmo má v jednotlivých 
křesťanských společenstvích různé postavení a funkci. Jde o velmi široké téma a my bu-
deme zkoumat různé zdroje, které ovlivňují náš výklad Písma. Patří mezi ně tradice, zkuše-
nost, kultura, způsob uvažování a samotná Bible.

Tyto vlivy hrají významnou roli v každé věrouce a v každé církvi. Každý z nás je součástí 
nějaké tradice a společnosti, které nás ovlivňují. Máme zkušenost, která formuje naše uva-
žování a působí na naši schopnost porozumět, a také svůj způsob myšlení a hodnocení okol-
ností a dějů kolem nás. A každý z nás čte Písmo a snaží se tak porozumět Bohu a jeho vůli.

Který z uvedených vlivů (nebo jejich kombinace) má pro nás konečnou autoritu při na-
šem výkladu Písma? Jak se vzájemně ovlivňují? Upřednostnění jednoho nebo více zdrojů 
výkladu vede k různým důrazům a výsledkům a v konečném důsledku určuje směr celé 
naší teologie.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Tradice- Zkušenost- Kultura- Způsob uvažování- Bible- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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TRADICE
6 ekl jim [Ježíš]: „Dob e prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí m  rty, 
ale srdce jejich je daleko ode mne; 7marná je zbožnost, kterou mne ctí, u íce naukám, jež jsou 
jen p íkazy lidskými.‘ 8Opustili jste p ikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ 9A ješt  ekl: „Jak 
dovedn  rušíte Boží p ikázání, abyste zachovali svou tradici!“ (Mk 7,6–9)
1Jednejte podle mého p íkladu, jako já jednám podle p íkladu Kristova. 2Chválím vás, že si mne 
stále p ipomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne p ijali. (1K 11,1.2)

Osobní studium
Tradice jako souhrn ustálených názorů 
a myš lenek přenášených z generace na gene-
raci nemusí být sama o sobě špatná. Do na-
šeho každodenního života může přinášet 
uspořádanost a pocit jistoty, že všechno jde 
ve vyšlapaných a osvědčených kolejích. Tra-
dice nám může pomoci zůstat ve spojení 
s našimi kořeny a hraje také důležitou roli 
v našem náboženství. V souvislosti s tradicí 
však existují i   některá významná nebezpečí.

Uvažuj o textu Marek 7,1–13. Jak Ježíš 
reaguje na některé lidské tradice své doby? 
Co se z toho můžeme naučit dnes?

Tradice, kterou Ježíš podrobuje kritice, 
byla v židovské komunitě pečlivě předává-
na od učitele k žákovi. V prvním století byla 
stejně důležitá jako Písmo. Tradice má však 
tendenci se v průběhu času rozrůstat, a tak 
zahrnovat stále více podrobností a aspek-
tů, které původně nebyly součástí Božího 
slova a plánu. Tyto lidské tradice – i když 
jsou podporovány respektovanými „otci“ 

(Mk 7,3.5; ČEP) nebo „staršími“ (Mk 7,3.5; B21; 
ČSP), kteří byli náboženskými vůdci židov-
ského společenství, nejsou rovny Božím při-
kázáním (Mk 7,8.9). Tyto tradice však měly 
nepříznivý vliv na život celého společen-
ství. Ježíš za to kritizoval učitele zákona: 
„tak rušíte Boží slovo svou tradicí“ (Mk 7,13).

Jak se dá rozlišit mezi poselstvím Božího 
slova a učením lidské tradice? Uvažuj o tom 
v kontextu veršů 1K 11,2 a 2Te 3,6. Proč je 
důležité rozpoznat tento rozdíl? 

Živé Boží slovo v nás probouzí úctu a věr-
nost Bohu. Z této oddanosti se pak po čase 
může stát určitá tradice. To ale nestačí. Naše 
věrnost musí vždy vycházet ze vztahu k ži-
vému Bohu, který zjevil svou vůli v psaném 
slově. Bible má proto jedinečné postavení, 
které přesahuje všechny lidské tradice. Bib-
le stojí nad všemi tradicemi, a to i nad těmi 
odůvodněnými a správnými. Tradice, které 
vycházejí z naší zkušenosti s Bohem a jeho 
slovem, musejí být vždy znovu přezkoumá-
vány ve světle Božího slova.

Co z toho, co jako církev d láme, by mohlo být ozna eno jako „tradice“? Pro  je d ležité 
si vždy znovu uv domit, že jde o tradici, ne o biblické u ení? V em je pro nás taková „tra-
dice“ p ínosem, a na co si naopak musíme dát pozor?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. (3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.)5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“9A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce i svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘11Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: ‚To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu),‘12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat;13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho.“

-jcHB
Zvýraznění
3Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce.5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: „Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?“

-jcHB
Zvýraznění
3Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si k zápěstí neumyjí ruce.5Farizeové a učitelé Zákona se ho ptali: „Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama?

-jcHB
Zvýraznění
 3Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších5Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.

-jcHB
Zvýraznění
Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
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ZKUŠENOST
4 i snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuv domuješ si, že 
dobrotivost Boží t  chce p ivést k pokání? 5Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si st ádáš Boží hn v 
pro den hn vu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. (  2,4.5)
4Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: 5On nás zachránil ne pro spravedlivé 
skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se zno-
vu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. 6Bohat  na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše 
Krista, našeho Spasitele, 7abychom ospravedln ni jeho milostí m li podíl na v ném život , 
k n muž se upíná naše nad je. (Tt 3,4–7)

Osobní studium
Jak podle úvodních veršů prožíváme Boží 
dobrotu, trpělivost, shovívavost, dobro-
tivost a lásku? Proč je důležité, aby naše 
víra byla nejen teoretickým a rozumovým 
poznáním, ale také něčím, co ve svém živo-
tě prakticky zažíváme? Jak se může naše 
zkušenost dostat do konfliktu s Biblí, nebo 
dokonce svést naši víru na nesprávnou 
cestu?

Zkušenost je součástí naší lidské existen-
ce. Má velmi silný vliv na lidské myšlenky 
a pocity. Bůh nás stvořil tak, že náš vztah 
k jeho stvoření, a dokonce k Bohu samotné-
mu, je velmi úzce propojen a formován tím, 
co prožijeme.

Bůh touží, abychom zakoušeli krásu 
vztahů, hudby, výtvarného umění a zázra-
ků stvoření. Zároveň chce, aby byl náš život 
naplněn radostí z jeho spasení a z moci za-
slíbení jeho slova. Naše víra a naše vyznání 

jsou mnohem víc než poslušnost věrouce 
a správná rozhodnutí. Naše životní zkuše-
nost výrazně formuje naše vnímání Boha, 
a dokonce i naše chápání jeho slova. Záro-
veň si však při poznávání Boží vůle potře-
bujeme jasně uvědomovat, že naše zkuše-
nost má svá omezení a nedostatky.

Jaká výstraha se nachází v textu 2K 11,1–3? 
Co tyto verše říkají o tom, že se nemůžeme 
spo léhat pouze na vlastní zkušenost?

Pokud životní zkušenost nemá v naší 
víře jasně vymezené místo, může být velmi 
zavádějící. Aby nám byla k dobrému, musí 
být založena na znalostech Bible a Písmem 
také formována a vykládána. Někdy může-
me toužit prožívat něco, co není v souladu 
s Božím slovem a s Boží vůlí. Potřebujeme 
se naučit důvěřovat Božímu slovu více než 
našim touhám a zkušenostem. Musíme si 
dávat pozor, aby naše zkušenost a to, jak 
ji chápeme, byly v souladu s Božím slovem 
a neodporovaly jasnému učení Písma. 

Pokud je sou ástí víry láska k Bohu a láska k druhým lidem jako nejv tší p ikázání 
(Mk 12,28–31), pak je naše zkušenost a naše prožívání její d ležitou sou ástí. Pro  je však 
zárove  d ležité, abychom naši zkušenost vždy ov ovali Božím slovem? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu – ano, snášejte mne!2Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.3Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.

-jcHB
Zvýraznění
28Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“29Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
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KULTURA
15Nemilujte sv t ani to, co je ve sv t . Miluje-li kdo sv t, láska Otcova v n m není. 16Nebo  
všechno, co je ve sv t , po em dychtí lov k a co cht jí jeho o i a na em si v život  zakládá, 
není z Otce, ale ze sv ta. 17A sv t pomíjí i jeho chtivost; kdo však iní v li Boží, z stává na v ky. 
(1J 2,15–17)

Osobní studium
Všichni jsme součástí nějaké kultury (nebo 
kultur). Ať se nám to líbí, nebo ne, každého 
z nás formuje a ovlivňuje nějaká kultura. Sta-
čí například zamyslet se nad tím, jak výrazně 
je příběh izraelského národa ve Starém záko-
ně poznamenán vlivem různých kultur okol-
ních národů. Proč bychom si měli myslet, že 
jsme dnes jiní nebo lepší?

I Boží slovo vzniklo ve specifické kultuře, 
ačkoli není omezeno na konkrétní kulturu. 
Přestože různé kulturní a společenské fak-
tory nevyhnutelně ovlivňují naše pochope-
ní Bible, nesmíme ztratit ze zřetele, že Bible 
překračuje všechny kulturní kategorie vy-
cházející z příslušnosti k různým etnikům, 
státům a sociálním skupinám. To je také 
důvod, proč Bible stojí nad kulturou a je 
schopna měnit a napravovat hříšné prvky, 
které jsou součástí každé kultury.

Jak rozumíš podle úvodních veršů Ja-
novým slovům o tom, že bychom neměli 

milovat to, „co je ve světě“? Znamená to, že 
bychom měli mít k nevěřícím lidem odtažitý 
či negativní vztah? Jak můžeme žít na světě 
a zároveň nemít světské myšlení?

Kultura, podobně jako jakákoli jiná sou část 
Božího stvoření, je ovlivněna hří chem. Z toho 
vyplývá, že i ona je podrobena Bo ží mu soudu. 
Ano, některé aspekty naší kultury sice mohou 
být v harmonii s naším náboženstvím, ale 
vždy bychom měli být schopni rozlišovat. 
V ideálním případě by biblická víra měla být 
také schopná – pokud je to nutné – zpochybnit 
současnou kulturu a vytvořit protiváhu, kte-
rá je věrná Božímu slovu. Pokud totiž nejsme 
zakořeněni v něčem, co nás přesahuje, brzy se 
poddáme tomu, co nás ovlivňuje.

Ellen G. Whiteová k tomuto tématu říká: 
„Kristovy následovníky mají jejich zásady 
a zájmy oddělovat od světa, sami se však 
od něj nemají izolovat. Spasitel se neustále 
stýkal s lidmi, ne aby je povzbuzoval v ně-
čem, co nebylo v souladu s Boží vůlí, ale aby 
je pozvedl a zušlechťoval.“ (CT 323)

Které aspekty naší kultury jsou v naprostém rozporu s k es anstvím? Jak se v i nim sta-
v t a co d lat pro to, aby nezni ily naši víru?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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ZP SOB UVAŽOVÁNÍ
4Zbran  našeho boje nejsou sv tské, nýbrž mají od Boha sílu bo it hradby. Jimi bo íme lidské 
výmysly 5a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou 
mysl, aby byla poslušna Krista, 6a jsme p ipraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše 
poslušnost nebude úplná. (2K 10,4–6)
Po átek poznání je báze  p ed Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. (P  1,7)
Za átek moudrosti je báze  p ed Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost. (P  9,10)

Osobní studium
Uvažuj o výše uvedených verších. Proč je 
důležité, aby i naše myšlenky byly podříze-
ny Kristu? Proč je bázeň před Hospodinem 
počátkem moudrosti?

Bůh nám dal schopnost přemýšlet a roz-
hodovat se. Každé lidské jednání a každý teo-
logický argument předpokládají, že máme 
schopnost uvažovat a vyvozovat různé závě-
ry. Nechceme víru, která by nebyla podpoře-
na rozumnými argumenty. V 18. století začal 
věk osvícenství. Především v západní kultu-
ře získal lidský rozum dominantní postave-
ní, které přeceňuje naši schopnost uvažovat 
a docházet ke správným závěrům.

Zatímco na jedné straně stojí myšlenka, že 
všechno naše poznání je založeno na smyslo-
vém vnímání, jiný pohled považuje za hlavní 
zdroj poznání lidský rozum. Tento přístup 
se nazývá racionalizmus. Vychází z toho, že 
pravdu nepoznáváme smysly, ale intelektem, 
naším rozumem. Tento přístup předpokládá, 
že existují určité pravdy a my je můžeme 
poznat vlastním rozumem. Lidský rozum se 
tak stává testem a normou pravdy. Novou 

autoritou, před níž se musí sklonit všechno 
ostatní – autorita církve, a dokonce i auto-
rita Bible jako Božího slova. Vše, co neby-
lo možné lidským uvažováním zdůvodnit 
a pochopit, bylo odmítnuto a zpochybněno. 
Takový postoj ovlivnil chápání mnoha částí 
Písma. Žádné zázraky a nadpřirozené Boží 
skutky, mezi které můžeme zahrnout napří-
klad vzkříšení Krista, narození z panny nebo 
stvoření za šest dnů, nebyly nadále považo-
vány za pravdivé a hodnověrné. 

Je důležité si uvědomit, že i naše schop-
nost uvažovat je ovlivněna hříchem, a proto 
ji musíme podřídit Kristu. Apoštol Pavel 
říká, že máme zatemnělou mysl a odcizili 
jsme se Bohu (Ef 4,18). Proto potřebujeme 
být osvíceni Božím slovem. Skutečnost, 
že Bůh je náš Stvořitel, naznačuje, že naše 
schopnost uvažovat nebyla stvořena jako 
něco, co funguje nezávisle na Bohu. Bible 
říká, že „začátkem moudrosti je bázeň před 
Hospodinem“ (Př 9,10; 1,7). Správně uvažovat 
můžeme jen tehdy, když přijmeme Boží zje-
vení vtělené do psaného Božího slova jako 
svrchovanou autoritu pro náš život a jsme 
ochotni řídit se jeho radami.

Bývalý americký prezident Thomas Jefferson (1743–1826) si kdysi vytvo il svou vlastní 
verzi Nového zákona. Z p vodního textu odstranil vše, co se podle jeho názoru vymykalo 
rozumu. Zmizely tak tém  všechny Ježíšovy zázraky, v etn  jeho vzk íšení. Co se z tako-
vého p ístupu m žeme nau it o lidském rozumu? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.

-jcHB
Podtržení
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BIBLE
46Kdybyste opravdu v ili Mojžíšovi, v ili byste i mn , nebo  on psal o mn . 47Nev íte-li tomu, 
co on napsal, jak uv íte mým slov m? (J 5,46.47)
37V poslední, velký den svátk  Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, a  p ijde ke mn  a pije! 
38Kdo v í ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ (J 7,37.38)

Osobní studium
Duch svatý, který lidem zjevil obsah Bible 
a inspiroval je k jejímu napsání, nás nikdy ne-
bude vést v rozporu s Božím slovem. Pro ad-
ventisty sedmého dne má Bible větší autoritu 
než lidská tradice, zkušenost, kultura nebo 
lidský rozum. Jedině Bible je normou, kterou 
musí být všechno ostatní poměřováno.

Co je podle úvodních textů pro Ježíše 
konečným zdrojem porozumění duchovním 
otázkám? Jakým způsobem Bible potvrzuje, 
že Ježíš je skutečně Mesiáš?

Někteří lidé tvrdí, že od Ducha svatého 
přijali speciální „zjevení“ a pokyny. Často 
se však ukazuje, že taková „zjevení“ nejsou 
v souladu s poselstvím Bible. Podle těchto 
lidí má Duch svatý větší autoritu než Boží 
slovo. Ale každý, kdo snižuje význam Boží-
ho slova a překrucuje jeho jasné poselství, 

vstupuje na nebezpečnou půdu a nenásle-
duje vedení Ducha svatého. Bible je naší 
jedinou ochranou. Je spolehlivou normou 
v otázkách víry a praktického života.

„Duch svatý oslovuje člověka prostřed-
nictvím Písma a zasévá mu do srdce pravdu. 
Odhaluje blud a vyhání jej z mysli. Kristus 
získává své vyvolené právě Duchem pravdy, 
který působí prostřednictvím Božího slo-
va.“ (DA 671; TV 429)

Ducha svatého nesmíme nikdy vnímat 
jako náhradu Božího slova. Jedná v sou-
ladu s Písmem, vede nás ke Kristu a Bibli 
vyzdvihuje jako jedinou normu autentické 
křesťanské duchovnosti. Bible přináší pra-
vé učení (1Tm 4,6), je spolehlivé a zaslouží 
si naše úplné přijetí. Nepřísluší nám soudit 
Písmo. Naopak, Bible má právo a autoritu 
soudit nás a naše myšlení. Vždyť je zapsa-
ným slovem samotného Boha.

Pro  je pro nás Písmo bezpe n jším rádcem v duchovních otázkách než naše subjektivní 
dojmy? Jaké následky má odmítnutí Bible jako normy, podle níž bychom m li hodnotit 
každé u ení, a dokonce i každou naši duchovní zkušenost? Pokud by osobní zjevení m lo 
kone né slovo v duchovních otázkách, vedlo by to zákonit  ke zmatk m a omyl m. Pro ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 37. kapitolu „Naše jediná jistota“ z knihy Velké drama věků (GC 593–602; 

VDV 385–390).
Tradice, zkušenost, kultura, způsob uvažování a Bible ovlivňují naše přemýšlení o Božím 

slově. V této souvislosti zaznívá důležitá otázka: Který z těchto vlivů má v naší teologii ko-
nečné slovo a svrchovanou autoritu? Jedna věc je obhajovat Bibli, ale něco úplně jiného je 
umožnit, aby Bible prostřednictvím služby Ducha ovlivňovala a měnila náš život.

V určitém smyslu nemusí být kultura, zkušenost, rozum, a dokonce ani tradice samy o sobě 
špatné. Stávají se problémem, jestliže odporují tomu, co učí Písmo. Ještě horší však je, když tyto 
vlivy mají přednost před Božím slovem. Ve Starém i Novém zákoně máme mnoho příběhů od-
padnutí, kdy došlo k tomu, že vnější vlivy měly přednost před zjevením Boží vůle.

Otázky k rozhovoru
1.  Pro  je jednodušší zachovávat do detailu n které lidské tradice než žít podle ducha 

Božího zákona: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší 
a celou svou myslí. ... Miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,37–40)?

2.  Uvažujte spole n  o otázce z ásti na ned li. Jaké místo by m la mít tradice v naší církvi? 
V em jsou podle vás tradice ku prosp chu, a v em naopak spo ívá jejich nebezpe í?

3.  Jak se m žeme ujistit, že tradice, a  je jakkoli dobrá, nenahrazuje psané Boží slovo jako 
naši kone nou normu a autoritu?

4.  P edstavte si, že n kdo tvrdí, že m l sen, ve kterém k n mu mluvil B h a ekl mu, že 
pravým dnem odpo inku a bohoslužby je dnes pro nás ned le. Jak bys tomuto lov ku 
odpov d l? Co se z podobných p íb h  m žeme nau it o tom, že naši zkušenost musí-
me vždy posuzovat na základ  Božího slova?

5.  Uvažujte o kultu e a spole enských hodnotách, které vás jako spole enství ovliv ují. 
Jaký vliv mají n které názory vaší kultury na vaši víru? M žete uvést p íklady z d jin, 
kdy kultura a situace ve spole nosti ovliv ovaly chování len  církve tak siln , že to 
dnes m žeme hodnotit negativn ? Co se z toho m žeme dnes nau it, abychom se vy-
hnuli podobným chybám v budoucnosti?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________

 20:13

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘38To je největší a první přikázání.39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“




