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Týden od 4. do 10. íjnaLekce 2

2

Rodina – první škola lov ka
Texty na tento týden
Gn 3,1–15; L 1,26–38; Mt 1,18–24; Ef 4,15; 1J 3,18; Dt 6

Základní verš
„M j synu, poslouchej otcovo kárání a mat iným pou ováním neopovrhuj.“ (P 1,8)

Jako lidské bytosti se (v ideálním případě) celý život učíme a poznáváme nové věci. Celý 
život je pro nás vlastně školou. I když už nežijeme v Edenu, ideální Boží škole pro život, Bůh 
ve své moudrosti dal lidem společenství rodiny. Právě ta má být takovým místem, kde lidé 
rostou v poznání Boha, jeden druhého i důležitých hodnot.

„Věrní Izraelci již od nejstarších dob věnovali velkou péči výchově a vzdělání mladých 
lidí. Bůh jim přikázal, aby děti od nejútlejšího věku učili o jeho dobrotě a velikosti a uka-
zovali jim, jak se tyto jeho vlastnosti projevovaly v dějinách Izraele, a především v jeho 
zákoně. Písně, modlitby i čtení Písma měli přizpůsobit schopnostem dětí. Rodiče měli vést 
děti k tomu, aby Boží zákon chápaly jako výraz Božího charakteru. Měli jim vysvětlit, že 
přijmou-li zásady Božího zákona do svého srdce, budou se rozvíjet k Božímu obrazu. Většinu 
naučení přijímaly děti z ústního podání, učily se však také číst hebrejské spisy a z pergame-
nových svitků se mohly seznamovat se Starým zákonem.“ (DA 69; TV 39)

Tento týden se zaměříme na to, co říká Bible o rodinném prostředí a výchově v rodině. 
Na základě zpráv o biblických rodinách budeme hledat, jakým způsobem může být i dnes 
rodina místem, kde nejen předáváme hodnoty další generaci, ale kde všichni rosteme a for-
mujeme se. 

 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:- První rodina- Ježíšovo dětství- Jak předávat důležité hodnoty?- Úkol a vliv rodičů- Abyste nezapomněli- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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PRVNÍ RODINA
1I poznal lov k svou ženu Evu a ta ot hotn la a porodila Kaina. Tu ekla: „Získala jsem muže, 
a tím Hospodina.“ 2Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastý em ovcí, ale Kain se stal 
zem d lcem. 3Po jisté dob  p inesl Kain Hospodinu ob tní dar z plodin zem . 4Také Ábel p inesl 
ob  ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho ob tní dar, 
5na Kaina však a na jeho ob tní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hn vem a zesinal 
v tvá i. (Gn 4,1–5)

Osobní studium
O tom, jak probíhala výchova v rodině 
na počátku lidských dějin, nemáme v úvod-
ních stránkách Písma mnoho detailů. Je 
však zřejmé, že jako rodiče vycházeli Adam 
a Eva z modelu, který sami prožili. Ani je-
den z nich sice nebyl nikdy dítětem a neměl 
lidské rodiče, ale oba zažili výchovu svého 
nebeského Otce. 

„Systém výchovy, který Bůh ustanovil 
v Edenu, se soustředil v rodině. Adam byl 
‚Božím synem‘ (L 3,38) a sám Otec vyučoval 
své děti. Byla to ‚rodinná škola‘ v pravém 
slova smyslu.“ (Ed 33; Vých 29)

Svým dětem tak mohli předávat to, co 
se sami naučili od svého Stvořitele. To, 
co s ním zažili – ať už v době před pádem 
do hříchu, kdy žili v dokonale nádherném 
prostředí, nebo i po něm, kdy zase zakoušeli 
Boží milost, která jim dala novou šanci.

Pročti si první tři kapitoly Bible (Gn 1–3), 
které popisují život našich prarodičů v Boží 
blízkosti. Co se za tu dobu, podle tebe, mohli 
naučit? Co mohli předávat dalším genera-
cím? 

V Gn 4,1–5 čteme o tom, jak Kain a Ábel 
při nesli Bohu svou oběť. Přirozeně nás na-

pad nou otázky: Proč to dělali? Nemáme 
v Bibli záznam, že by jim (tedy Kainovi 
a Ábelovi) o obětování něco řekl přímo Bůh. 
Odkud se to tedy dozvěděli? Chápali vý-
znam takového jednání? Vše nasvědčuje 
tomu, že se o významu a důležitosti obětí 
oba dozvěděli v rodině, když je jejich rodiče 
učili o plánu spasení. Vždyť právě jejich ro-
diče zažili, jaké to je, být odsouzen k smrti, 
a přesto dostat naději, že mohou být zachrá-
něni.

Tento příběh může být i pro nás dnes 
vzorem a inspirací. Křesťanská výchova 
spočívá v odpovědnosti vést rodiny a členy 
k Bohu, k jeho poselství, k úctě a službě. 
Domov je místem, kde pomáháme členům 
rodiny vnímat Boží lásku a zaslíbení. Je to 
místo, kde představujeme dětem Ježíše jako 
jejich Pána, Spasitele a Přítele a Bibli jako 
Boží slovo. Rodina je místo, kde ukazujeme, 
jak má vypadat správný vztah s naším ne-
beským Otcem. 

„Systém vzdělávání, který byl ustanoven 
už na počátku světa, měl být modelem pro 
celou budoucnost. Jako názorná ilustrace 
těchto principů byla založena škola v Ede-
nu, v domově našich prvních rodičů.“ (Ed 20; 
Vých 17)

A  je situace u vás doma jakákoliv, jaká rozhodnutí m žeš ud lat, aby se tv j domov stal 
prost edím, ve kterém se u í o pravd  a žije se podle ní?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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JEŽÍŠOVO D TSTVÍ
18Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale d íve 
než se sešli, shledalo se, že po ala z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý a necht l ji 
vystavit hanb ; proto se rozhodl propustit ji potají. 20Ale když pojal ten úmysl, hle, and l Pán  se 
mu zjevil ve snu… 24Když se Josef probudil ze spánku, u inil, jak mu p ikázal and l Hospodin v, 
a p ijal svou manželku k sob . (Mt 1,18–20.24)
21Když uplynulo osm dní a nastal as k jeho ob ízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od and -
la d íve, než jej matka po ala. 22Když uplynuly dny jejich o iš ování podle zákona Mojžíšova, 
p inesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním p edstoupili p ed Hospodina – 23jak je psáno v zákon  
Pán : „vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasv ceno Hospodinu“. (L 2,21–23)

Osobní studium
Písmo nám poskytuje jen málo informací 
o Ježíšově dětství. Tyto roky jeho života pro 
nás zůstávají tajemstvím. Víme však něco 
o charakteru jeho pozemských rodičů – Ma-
rie a Josefa. To, co o nich víme, nám může 
pomoci si alespoň trochu představit Ježíšo-
vo dětství a jeho ranou výchovu. 

Co uvedené verše říkají o Marii a Jose-
fovi? Co se z nich můžeš dozvědět o jejich 
vztahu k Bohu a o tom, jakým způsobem 
přistupovali ke zjištění, že budou vychová-
vat jedinečného syna? 
L 1,26–38

L 1,46–55

L 2,41–50

Marie a Josef byli podle biblického svě-
dectví věrní Židé a snažili se žít podle zá-

kona a Božích přikázání. Když jim anděl 
oznámil, jaký má s nimi plán, poslušně udě-
lali všechno, co jim řekl. Jasně chápali, že 
výchova Ježíše je jedinečným úkolem, který 
jim byl svěřen jako velká přednost, ale i zod-
povědnost. 

Není pochyb, že Marie a Josef byli malé-
mu Ježíši dobrými a věrnými učiteli. Příběh 
zaznamenaný v L 2,41–50 však ukazuje, že 
mnoha okolnostem v souvislosti s Ježíšem 
nerozuměli. Ježíš měl totiž poznání a moud-
rost, kterými ho mohl obdarovat jedině 
Bůh. 

„Ježíš nezískal vzdělání v židovských 
školách. Jeho prvním učitelem na zemi byla 
matka. Z jejích úst a z prorockých spisů 
poznával nebeské věci. Na jejím klíně se 
dozvěděl to, co kdysi sám vzkázal Izraeli 
po Mojžíšovi. Ani v době dospívání nena-
vštěvoval rabínské školy. Nepotřeboval je, 
jeho učitelem byl Bůh.“ (DA 70; TV 40)

Jaký vliv m li rodi e na tv j život? Pokud byli v ící, jakým zp sobem ti pomáhali poznat 
Boží lásku? Pokud nebyli k es any, p edali ti n co, co bys mohl považovat za dobrý základ 
i pro sv j k es anský život?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.37Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“38Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.

-jcHB
Zvýraznění
46Maria řekla: „Duše má velebí Pána47a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,48že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,49že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno50a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.51Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;52vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil,53hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.54Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,55jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“

-jcHB
Zvýraznění
41Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma.42Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.43A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.44Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.45Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.46Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.47Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.48Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“49On jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“50Ale oni jeho slovu neporozuměli.

-jcHB
Podtržení
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JAK P EDÁVAT D LEŽITÉ HODNOTY?
31Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude vy at. 32Rty spravedlivého 
v dí, v em má B h zalíbení, kdežto ústa svévolník  znají jen proradnost. (P 10,31.32)
11Brat í, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. 
Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad n j jako soudce. 12Jeden je zá-
konodárce i soudce; on m že zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? (Jk 4,11.12)

Osobní studium
Komunikace tvoří základ výchovy na ja-
kékoliv úrovni. Rodič, případně učitel, má 
určitou moudrost, znalosti, informace, ale 
i zkušenosti a předává je těm, které vycho-
vává a vzdělává. Ten, kdo má větší poznání, 
musí být schopen předat ho někomu jiné-
mu. Vždyť jaký by byl z jeho poznání užitek, 
kdyby si ho nechal jen pro sebe?

Nadání učit a předávat hodnoty ale ne-
souvisí pouze se schopností správně komu-
nikovat. V celém procesu je nesmírně dů-
ležité si především vybudovat dobrý vztah 
a vzájemnou důvěru. A k tomu je nezbytný 
čas, který spolu lidé tráví, to, co společně 
prožívají. Jen tak lze budovat vztahy a ná-
zorně ukazovat hodnoty, které chceme jako 
rodiče dětem předávat.

V čem tě mohou následující texty inspiro-
vat v budování silných rodinných (nebo i ji-
ných) vztahů? Jaký to pak může mít dopad 
na snahu předat ostatním důležité životní 
a duchovní hodnoty?

Ž 37,7–9

Př 10,31.32

Př 27,17

Ef 4,15

1J 3,18

Tt 3,1.2

Jk 4,11.12

Pokud si najdeme dostatek času nejen 
na vzájemnou komunikaci, ale i na společ-
ně prožívaný čas a budování vzájemných 
vztahů, pomůže to členům rodiny vytvořit 
osobní vztah s Kristem. Naučíme se spolu 
komunikovat různými způsoby, což ocení-
me zejména tehdy, až budou naše děti v pu-
bertě a potom dospělé. Pokud nemáme děti, 
principy uvedené v těchto textech můžeme 
uplatnit i pro jiné typy vztahů. 

„Jen stěží může učitel žákům věnovat 
něco hodnotnějšího, než je osobní společen-
ství. Jestliže to platí pro dospělé, oč více se 
to týká mladých lidí a dětí! Porozumět jim 
můžeme pouze tehdy, budeme-li s nimi trá-
vit čas a budeme-li se o ně zajímat.“ (Ed 212; 
Vých 126)

Zamysli se nad tím, pro  je d ležité nejen to, co ekneme, ale také jak to ekneme. Jaké 
s tím máš zkušenosti?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
7Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.8Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,9neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

-jcHB
Zvýraznění
1Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.2Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.

-jcHB
Zvýraznění
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

-jcHB
Zvýraznění
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava

-jcHB
Zvýraznění
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění



| 15  

2 | Rodina – první škola lov kaSt | 7. íjna

ÚKOL A VLIV RODI
Otcové, nedrážd te své d ti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho 
Pána. (Ef 6,4)
P ipomínám si tvou up ímnou víru, kterou m la už tvá babi ka Lóis a tvá matka Euniké, a kterou 
máš, jak jsem p esv d en, i ty. (2Tm 1,5)

Osobní studium
Rodiče mají ve výchově nové generace ne-
smírnou zodpovědnost. Otec má být podle 
Božího záměru hlavou rodiny a rodina je 
základní buňkou sboru, školy a společnosti. 
Pokud má otec slabou vůli, je neschopný 
a nezodpovědný, následky ponese nejen 
rodina, ale i církev, škola a společnost. Proto 
by otcové měli projevovat ovoce Ducha, 
kterým je: „láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebe-
ovládání“ (Ga 5,22.23).

Matky plní snad nejdůležitější roli v celé 
společnosti. Mají velký vliv na formování 
charakteru svých dětí a na to, jaká nálada 
a atmosféra doma vládne. Otcové by měli 
dělat vše pro to, aby spolupracovali s mat-
kami při výchově svých dětí.

Co se mohou otcové a matky naučit z ná-
sledujících textů?

Ef 5,22–26

1K 11,3

2K 6,14

Ř 13,13.14

2Pt 1,5–7

Fp 4,8

Křesťanští rodiče mají morální povin-
nost (ale vlastně i přednost) představovat 
svým chováním a příkladem biblický mo-
del vztahu Krista a církve. Právě vzájemný 
vztah manželů je symbolem Kristovy lásky 
k církvi. 

Pokud křesťanští rodiče nevychovávají 
své děti s láskou a podle Božích principů 
(což rozhodně nevylučuje disciplínu), před-
stavují jim i světu falešný obraz Krista. 
Bůh přikazuje všem křesťanským rodi-
čům, aby své děti vyučovali zodpovědně 
(Dt 6,7). 

Povinností rodičů je učit své děti milovat 
Boha z celého srdce. Mají je vést k bázni 
před Bohem, k ochotě podřídit se mu a také 
k laskavé oddanosti. 

V Dt 6,7 se dozvídáme, že Izraelci dostali 
konkrétní pokyny, jak své děti vychovávat. 
Starší měli svým dětem vyprávět o velkých 
věcech, které Bůh udělal pro svůj lid. Oč vět-
ší příběhy o Boží moci můžeme svým dětem 
říkat my dnes, v době po Ježíšově ukřižová-
ní a vzkříšení! 

Výchova je tedy nepřetržitý proaktivní 
proces, v němž svým dětem slovem i pří-
kladem vštěpujeme Boží pravdu a připra-
vujeme je, aby si vybudovali osobní vztah 
s Kristem.

Jaký obraz Boha p edstavuješ svým životem d tem, p ípadn  jiným lidem, kte í t  pozo-
rují? Jsi s tím spokojen? M že v bec slabý a h íšný lov k (a takoví jsme všichni) být pro 
další generaci dobrým p íkladem?

Aplikace

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

-jcHB
Zvýraznění
21V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:22ženy svým mužům jako Pánu,23protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.24Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.25Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,26aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem

-jcHB
Zvýraznění
Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.

-jcHB
Zvýraznění
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

-jcHB
Zvýraznění
13Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,14nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

-jcHB
Zvýraznění
5Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,6k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,7ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

-jcHB
Zvýraznění
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

-jcHB
Zvýraznění
Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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ABYSTE NEZAPOMN LI
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B h, Hospodin jediný. 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 6A tato slova, která ti dnes p ikazuji, 
budeš mít v srdci. 7Budeš je všt povat svým syn m a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sed t 
doma nebo p jdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. 
20Až se t  tv j syn v budoucnu zeptá: „Co to jsou ta sv dectví, na ízení a práva, která vám p iká-
zal Hospodin, náš B h?“, 21odv tíš svému synu: „Byli jsme faraónovými otroky v Egypt  a Hos-
podin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. 22P ed našimi zraky inil Hospodin znamení a zázraky 
veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho domu. 23Ale nás odtamtud vyvedl, 
aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou p ísežn  p islíbil našim otc m. 24Hospodin nám p iká-
zal, abychom dodržovali všechna tato na ízení, báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo 
dob e po všechny dny, aby nás zachoval p i život , jak tomu je dnes. (Dt 6,4–7.20–24)

Osobní studium
Než měli Izraelci vejít do zaslíbené země, 
Mojžíš jim znovu připomněl, jak obdivuhod-
ně je Hospodin vedl. Znovu je upozornil, aby 
nezapomněli, co pro ně Bůh udělal. Kniha 
Deuteronomium v mnoha aspektech při-
pomíná poslední vůli a závěť. Ačkoliv byla 
napsána před tisíci lety v kultuře a situaci 
radikálně se lišící od všeho, co prožíváme 
dnes, její principy platí i pro nás.

Přečti si Dt 6. Co se z této kapitoly dozví-
dáme o zásadách výchovy? Co by mělo být 
základem toho, co učíme nejen naše děti, 
ale každého, kdo neví o Bohu a jeho velkých 
skutcích spásy? Jaké varování zároveň na-
cházíme v těchto verších?

Jádrem všeho, co měli Izraelci učit své 
děti, bylo úžasné Boží jednání s nimi. Mojžíš 
jim velice kladl na srdce, aby nikdy nezapo-

mněli, co vše pro ně Bůh udělal. Neměli tedy 
předávat jen neosobní informace o Bohu, 
ale vyprávět svou silnou zkušenost.

Pokud mají rodiče hrát významnou roli 
při vštěpování biblického učení svým dě-
tem, pak je jejich povinností zorganizovat 
a upravit svůj život tak, aby sami měli po-
třebné poznání a také dost času pro své 
děti.

„Prvním učitelem dítěte je jeho matka. 
V ob do bí jeho největší vnímavosti a nej-
rychlejšího rozvoje je výchova dítěte hlavně 
v jejích rukou.“ (Ed 275; Vých 162)

Čas, kdy rodiče vyprávějí svým dětem 
o Bo ží lásce a jeho zaslíbeních, je velmi dů-
ležitý a podstatný. Pokud si rodiče vytvoří 
pravidelný časový rozvrh a stanoví, kdy 
budou své děti učit o Boží moudrosti a jeho 
zaslíbeních, bude to mít pozitivní vliv na ce-
lou rodinu i v následujících generacích. 

„Budeš je všt povat svým syn m a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sed t doma nebo 
p jdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ (Dt 6,7) Jaká je hlavní myšlenka tohoto 
textu? V em je pro tebe inspirativní? Jak p edstavit v dnešní dob  d tem Boha tak, aby 
je to spíše neodradilo?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit:2Aby ses bál Hospodina, svého Boha, a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ.3Poslouchej je , Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců.4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.9Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.10Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl,11domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se,12pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.13Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.14Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů, které jsou kolem vás,15neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující , Hospodin, tvůj Bůh. Ať Hospodin, tvůj Bůh, nevzplane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země.16Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.17Musíte bedlivě dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, na jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal.18Budeš dělat jen to , co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti dobře vedlo, až půjdeš obsadit tu dobrou zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,19že z ní před tebou vypudí všechny tvé nepřátele; tak přece mluvil Hospodin.20Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá: „Co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin, náš Bůh?“,21odvětíš svému synu: „Byli jsme faraónovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou.22Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraónovi i proti celému jeho domu.23Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům.24Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak tomu je dnes .25Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem, svým Bohem, jak nám přikázal.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění



| 17  

2 | Rodina – první škola lov kaPá | 9. íjna

PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 32. kapitolu „Příprava“ (Ed 275–282; Vých 162–165), 33. kapitolu „Spolupráce“ (Ed 283–286; 

Vých 166–168) a 34. kapitolu „Kázeň“ (Ed 287–297; Vých 169–174) z knihy Ellen G. Whiteové 
Výchova.

„Oba rodiče by se tedy měli pečlivě a důkladně připravit na výchovu dětí, za něž už od nej-
útlejšího věku nesou zodpovědnost. Ještě dříve, než převezmou otcovské a mateřské povin-
nosti, by měli znát zákonitosti tělesného vývoje… Měli by také rozumět zákonům duševního 
vývoje a mravní výchovy.“ (Ed 276; Vých 162)

 „Spolupráce by měla začít už v domově mezi otcem a matkou. Jejich zodpovědnost za vý-
chovu dětí je společná, a proto by se měli snažit vždy jednat společně. Oba rodiče se potře-
bují odevzdat Bohu a prosit jej o pomoc, aby se navzájem dokázali podporovat… 

Rodiče takových dětí pravděpodobně nebudou patřit mezi kritiky učitelů. Vědí totiž, že 
v zájmu svých dětí si mají vážit a podporovat ty, kdo s nimi nesou zodpovědnost za jejich 

potomky.“ (Ed 283; Vých 166) 

Otázky k rozhovoru
1.  A  již máme d ti, nebo ne, všichni n kde bydlíme a spolupracujeme s jinými lidmi. Jak 

vám myšlenky této lekce mohou pomoci p i komunikaci s lidmi a v situacích, kdy chcete 
n komu vypráv t o Bohu? 

2.  Výchovu a poznávání v tšinou vnímáme jako dobrou v c. (Kone n , kdo m že být proti 
poznávání?) Ale je to vždy tak? Znáte n jaké p íklady, kdy se poznávání zvrhlo a zm -
nilo v n co špatného? Co se m žeme nau it z negativních p íklad ? Jak nám mohou 
pomoci vyvarovat se p ípadných chyb?

3.  V ásti na st edu jsme ekli, že všichni jsme dostali posvátný dar svobodné v le. 
D íve nebo pozd ji se z d tí stanou dosp lí lidé a budou se muset sami rozhodnout, 
jaký vztah si vytvo í k Bohu, o n mž se u ili v d tství a mládí. Pro  musejí všichni ro-
di e – a v podstat  každý, kdo se snaží sv d it jiným a zv stovat evangelium – vždy 
pamatovat na tuto zásadní pravdu zd raz ující svobodnou v li?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________
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-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení




