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Týden od 18. do 24. íjnaLekce 4

4

Biblický pohled na sv t
Texty na tento týden
P  15,3; Jb 12,7–10; Ef 6,12; Zj 20,5.6; J 1,1–14; Mk 12,29–31

Základní verš
„O i Hospodinovy jsou na každém míst , pozorn  sledují zlé i dobré.“ (P  15,3)

Náš pohled na život a svět je přirozeně utvářen těmi, kteří nás v životě vychovávali 
a formovali – nejprve našimi rodiči, později školou a prostředím, ve kterém se pohybujeme. 
Ve světle toho, jak jsme byli naučeni vidět svět, pak vnímáme a hodnotíme věci, události či 
morální otázky.

Pokud jste vyrůstali v ateistické (či agnostické) rodině, kde se o křesťanství nemluvilo 
vůbec nebo jen negativně a odmítavě, zcela přirozeně budete takový pohled, který nepočítá 
s Bohem, považovat za samozřejmý a správný, aniž byste nad tím příliš uvažovali. S důvě-
rou (která je přirozená) přijmete to, jak svět chápali vaši rodiče, přátelé či učitelé, a touto op-
tikou budete vnímat vše, co se kolem vás děje. Pokud jste naopak žili od malička v prostředí 
křesťanském, budete mít už od počátku svůj „filtr“, kterým vidíte svět nastavený jinak. 
Stejné věci, události a okolnosti budete vnímat odlišně, protože v tom všem budete vnímat 
Boží jednání a působení.

Ať chceme, nebo ne, všichni jsme formováni tím, v čem jsme vyrůstali. Toto prostředí 
určuje, jakým způsobem se díváme na svět kolem nás a jak mu rozumíme. Naše původní 
„nastavení“ však není neměnné. Jak člověk roste, dospívá a dozrává, začíná si klást otázky, 
jestli je svět opravdu takový, jak mu byl představován od malička. A hledá, zda neexistuje 
i jiný úhel pohledu. Bez ohledu na to, jak jsme byli vychováni, máme v životě možnost svůj 
pohled změnit, pokud nám někdo nabídne lepší a smysluplnější variantu.

V lekci na tento týden budeme přemýšlet nad tím, jaký pohled na život a svět nám na-
bízí na stránkách Bible Bůh, náš nejlepší Učitel. Jak se projeví v našem praktickém životě 
i v tom, co předáme další generaci.

 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:- Je vůbec nějaký Bůh?- Bůh - Stvořitel- Pohled „za oponu“- Potřeba Vykupitele- Jak rozlišit dobro a zlo- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Ne | 18. íjna

JE V BEC N JAKÝ B H?
2Bloud si v srdci íká: „B h tu není.“ Všichni kazí a bezprávn  kdeco zohavují, nikdo nic dobré-
ho neud lá. 3B h na lidi pohlíží z nebe, chce vid t, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží v li. 
(Ž 53,2.3)
Nebo  B h tak miloval sv t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n ho v í, nezahynul, 
ale m l život v ný. (J 3,16)

Osobní studium
Mezi základní a zásadní životní otázky pat-
ří ty, které se týkají toho, zda jsme na světě 
a ve vesmíru sami, nebo je tu někdo, kdo 
se o nás zajímá, řídí vesmír a určuje jeho 
běh. V principu existují dvě různé odpovědi, 
které zásadně ovlivní naše vnímání reality 
každodenního života, ale i hodnoty, které 
budeme v životě zastávat. 

První říká, že vesmír – a vše, co je v něm, 
včetně nás – jen je. Nikdo ho nestvořil, nic 
ho neformovalo. Jednoduše je zde. Jak už 
před dva a půl tisíciletími řekl řecký filozof 
Demokritos (není to nová myšlenka), zá-
kladním principem vesmíru jsou jen „atomy 
a prázdnota“. Neexistují žádní bohové, ani 
jeden, a ani nic božského. Existuje jen mate-
riální, čistě přírodní realita, daná logickými 
zákonitostmi. Vše, co se kolem nás děje, pak 
na základě tohoto východiska hodnotíme 
pouze jako přirozené důsledky těchto záko-
nitostí, bez připuštění jakéhokoliv „nadpři-
rozeného“ zásahu. 

Druhý názor říká, že celý náš vesmír 
stvořila nějaká božská bytost (nebo by-
tosti). Z tohoto pohledu pak člověk vnímá 
svět „atomů a prázdnoty“, vesmír fungující 
na základě logických principů a zákonitostí, 

ale ty neurčují úplně vše. Tato odpověď uka-
zuje realitu mnohem širší, hlubší a mnoho-
tvárnější než klasický ateisticko-materia-
listický pohled. 

Co říkají následující texty o zmíněných 
myšlenkách? Jaký pohled na život, jeho 
původ, fungování a zákonitosti nabízí Bib-
le? Jaký dopad může mít uznání Boží exi-
stence a jeho zájmu o svět na praktický 
život lidí?

Ž 53,2.3

Př 15,3

J 3,16

Iz 45,21

L 1,26–35  

Ústřední myšlenkou, kterou nás učí Bib-
le, není jen existence Boha (v tu věří i satan), 
ale existence takového Boha, jakým ve sku-
tečnosti je. Osobního Boha, který nás miluje 
a který s námi vstupuje do vztahu. Je to Bůh 
zázraků, který respektuje přírodní zákony, 
jejichž je tvůrcem, avšak není jimi omezen, 
a když chce, může je překročit (například 
při narození Ježíše z panny). Tento předpo-
klad je naprosto zásadní, protože má obrov-
ský dopad na celý náš život.

Zkus si p edstavit, co by se ve tvém život  zm nilo, kdybys dosp l k záv ru, že B h ne-
existuje – p ípadn  existuje, ale nezajímá se o život lidí na zemi. Jak by vypadal tv j zít-
ejší den? Jednal bys stejn ? Zastával bys stejné hodnoty? Vychovával bys své d ti stejn ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
„Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Sdělte to dál , přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.

-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.
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B H Ð STVO ITEL
1Na po átku stvo il B h nebe a zemi. 2Zem  byla pustá a prázdná a nad propastnou t ní byla 
tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. (Gn 1,1.2)
1Na po átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B h. 2To bylo na po átku u Boha. 
3Všechno povstalo skrze n  a bez n ho nepovstalo nic, co jest. 4V n m byl život a život byl sv tlo 
lidí. (J 1,1–4)

Osobní studium
Další důležitá otázka, která má vliv na naše 
chápání světa a života v něm, se týká půvo-
du našeho života a vůbec všeho, co vidíme 
kolem sebe. Jak to vše vzniklo? A proč? Je 
vše jen důsledek přirozeného vývoje? Stojí 
za původem života Bůh? A pokud ano, vy-
tvořil jej během šesti dnů rovnou v dokona-
lé podobě, nebo se pod jeho vedením dlouhá 
léta teprve vyvíjel? Odpovědi, ke kterým do-
spějeme, mají opět zásadní dopad na mnoho 
oblastí v našem životě.

Jak představuje původ života Bible? Co 
z toho plyne pro náš pohled na tento svět, 
na sebe i na druhé?

Gn 1,1.2

J 1,1–4

Ex 20,8–11

Zj 14,6.7

Jb 12,7–10

Bible s existencí Boha jednoduše počítá, 
nezdůvodňuje ji. Text Gn 1,1 nezačíná množ-
stvím logických argumentů o Boží exis-
tenci (přestože jich můžeme najít mnoho). 

Jednoduše s jeho existenci počítá (viz též 
Ex 3,13.14). Z tohoto výchozího bodu – Bůh 
je Stvořitel – se odvíjí celá Bible a všechny 
pravdy na jejích stránkách. 

Nauka o stvoření je základem nejen křes-
ťanské víry, ale také křesťanského pohledu 
na život. Vše, čemu jako křesťané věříme, 
stojí na učení o šestidenním stvoření. Bible 
nezačíná prohlášením o smíření, o zákonu, 
o kříži, o zmrtvýchvstání ani o druhém pří-
chodu. 

Ne, začíná prohlášením, že Bůh je Stvo-
řitel. Žádná z ostatních nauk by nedávala 
smysl, kdyby Bůh nebyl naším Stvořitelem.

Z tohoto důvodu je pro křesťany tak vý-
znamné učení o stvoření. Právě z něj totiž 
vychází celé naše pojetí základních životních 
témat, jako je existence smrti, otázka dobra 
a zla, hříchu a milosti, ekologie, Božího zámě-
ru s manželstvím a rodinou nebo význam so-
botního dne.  Těžko si umíme představit uče-
ní, které by bylo ve větším protikladu k Bibli 
a křesťanské víře obecně, než je evoluce. Proto 
myšlenka, že evoluci lze nějakým způsobem 
sladit s biblickým učením o stvoření, je ještě 
horší než ateistická evoluce. Nelze to totiž 
udělat, aniž by to nevyznělo jako výsměch 
Bible a křesťanské víry jako celku. 

B h chce, abychom si každý týden v sobotu p ipomínali stvo ení a Boha Stvo itele. Jaký 
význam to má pro tebe osobn ? Ovliv uje toto v domí n jak tv j život i v dalších šesti 
dnech?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.10Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

-jcHB
Zvýraznění
6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

-jcHB
Zvýraznění
7Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví,8poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou.9Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila10a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.
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POHLED „ZA OPONU“
10A tak, brat í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11Oble te plnou Boží zbroj, abyste 
mohli odolat áblovým svod m. 12Nevedeme sv j boj proti lidským nep átel m, ale proti moc-
nostem, silám a všemu, co ovládá tento v k tmy, proti nadzemským duch m zla. (Ef 6,10–12)
28Víme, že všecko napomáhá k dobrému t m, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí. 29Které p edem vyhlédl, ty také p edem ur il, aby p ijali podobu jeho Syna, tak aby 
byl prvorozený mezi mnoha brat ími. (  8,28.29)

Osobní studium
Jak jsme řekli v úvodu, nikdo z nás se ne-
dívá na svět z neutrální pozice. Když se 
například ateista podívá na duhu na obloze, 
vidí jen oku lahodící přírodní jev. Naopak 
člověk, který se podívá na duhu z biblické-
ho pohledu na svět, nevidí pouze přírodní 
jev, vzájemné působení vody a světla, ale 
také opětovné potvrzení Božího zaslíbe-
ní, že svět už nikdy nebude zničen vodou 
(Gn 9,13–16). 

Biblický pohled nám tak dává jedinečnou 
příležitost nahlédnout „za oponu“ a naučit 
se „v Boží škole“ něco o souvislostech, které 
by nám jinak zůstaly utajeny. Vidíme stejný 
svět jako ostatní, ale díky tomu, co se do-
zvídáme od velkého Učitele, můžeme začít 
hlouběji chápat, co a proč se kolem nás děje. 
Ani mocenské boje a historické události, 
o nichž se učíme v hodinách dějepisu, pak 
nevnímáme jen jako souboj politiků a moc-
ných, ale interpretujeme je ve světle pozná-
ní, že jsme jako obyvatelé země zataženi 
do velkého sporu mezi zlem a dobrem, mezi 

satanem a Bohem. A to mění i náš přístup 
k nim.

Jaké pravdy nacházíš v uvedených tex-
tech? Jak ti pomáhají lépe pochopit realitu, 
v níž žijeme?

Ef 6,10–12

Mk 13,7

Ř 5,8

Ř 8,28.29

Kaz 9,5

Zj 20,5.6

Bible je tedy určitým „filtrem“, přes nějž 
se máme dívat na svět a pokoušet se ho 
chápat navzdory jeho komplikovanosti 
i mnohým skličujícím skutečnostem. Písmo, 
zjevené Boží slovo, je šablona, která nám po-
máhá lépe pochopit realitu, ve které žijeme, 
jejíž jsme součástí a která nás často mate 
a znejisťuje. Vysvětluje nám množství věcí 
o světě, které bychom jinak neznali ani jim 
nerozuměli. 

Co z toho, co jsi mohl z Bible poznat a pochopit, ti v život  pomáhá lépe se orientovat 
ve složitém sv t , ve kterém všichni žijeme? Pod l se o to i s ostatními.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.

-jcHB
Zvýraznění
5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. –6To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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POT EBA VYKUPITELE
5To sv tlo ve tm  svítí a tma je nepohltila. 6Od Boha byl poslán lov k, jménem Jan. 7Ten p išel 
proto, aby vydal sv dectví o tom sv tle, aby všichni uv ili skrze n ho. 8Jan sám nebyl tím sv t-
lem, ale p išel, aby o tom sv tle vydal sv dectví. 9Bylo tu pravé sv tlo, které osv cuje každého 
lov ka; to p icházelo do sv ta. 10Na sv t  byl, sv t skrze n j povstal, ale sv t ho nepoznal. 11P i-

šel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nep ijali. 12T m pak, kte í ho p ijali a v í v jeho jmé-
no, dal moc stát se Božími d tmi. 13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako d ti pozemských 
otc , nýbrž narodili se z Boha. 14A Slovo se stalo t lem a p ebývalo mezi námi. Spat ili jsme jeho 
slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,5–14)

Osobní studium 
I když je učení o stvoření pro naši víru vel-
mi důležité, v Novém zákoně se samostat-
ně nevyskytuje. Často je spojeno s učením 
o vykoupení, tedy o záchraně hříšníků. 
Mohli bychom říct, že je s ním neodděli-
telně spjato. To proto, že ve světě hříchu 
a smrti samotné stvoření nestačí. Žijeme, 
zápasíme, trpíme (jako všichni) – a potom? 
Co přijde potom? Zemřeme. V konečném 
důsledku skončíme podobně jako mrt-
vá těla zvířat, která nacházíme sražená 
na kraji silnice. 

Záleží na tom? Je to důležité?
Uvažuj o textu J 1,1–14. Co tyto verše ří-

kají o původu, podstatě a díle Ježíše Krista? 
Mnozí z nás se ve škole učili, že se lidstvo 

procesem vývoje dostává stále výše a výše. 
Více toho víme, lépe věcem rozumíme, umí-
me řešit problémy, se kterými si lidé dříve 
nevěděli rady. Díky tomu bychom snadno 
mohli dojít k přesvědčení, že Spasitele po-
třebovali ti, kteří toho moc neznali a nevě-
děli si rady s mnoha věcmi. V „Boží škole“ se 
však učíme jinému pohledu na nás jako lid-

stvo. Navzdory vzrůstajícímu poznání jsme 
hříšníci, jejichž morální schopnosti kvůli 
„nákaze“ hříchu degenerují, a my se stále 
hlouběji propadáme do bahna hříchu. Právě 
proto potřebujeme Zachránce, protože sami 
se z této situace nedostaneme.

Znát učení o potřebě vykoupení je proto 
nezbytné pro správný pohled na svět. Ježíš 
Kristus, jeho ukřižování a vzkříšení je stře-
dem všeho, čemu věříme. 

Připomeňme si také poselství prvního 
anděla: „Tu jsem viděl jiného anděla, jak 
letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval 
věčné evangelium obyvatelům země, každé 
rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným 
hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu čest, 
neboť nastala hodina jeho soudu; poklek-
něte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře 
i prameny vod.‘“ (Zj 14,6.7) Všimněme si, že 
„věčné evangelium“ je přímo spojeno s Bo-
hem jako Stvořitelem. A když si uvědomí-
me, že Bůh, který nás stvořil, je tentýž Bůh, 
který v lidském těle vzal trest za náš hřích 
na sebe – není divu, že jsme vyzýváni uctí-
vat ho. Jak jinak bychom mohli odpovědět, 
když si uvědomíme, jaký je náš Bůh?

Jaký vliv má na tv j život v domí, že jsi slabý h íšník, který pot ebuje pomoc? P emýšlej 
o slovech vyjád ených v 1. kapitole Janova evangelia, která íkají, že ten, který vše stvo il 
(J 1,3), je zárove  tím, kdo za nás zem el na k íži. Pro  by m lo být jeho uctívání naší p i-
rozenou reakcí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.2To bylo na počátku u Boha.3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.4V něm byl život a život byl světlo lidí.5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.6Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.7Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.8Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.10Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.11Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.12Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
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JAK ROZLIŠIT DOBRO A ZLO
29Ježíš odpov d l: „První je toto: ,Slyš, Izraeli, Hospodin, B h náš, jest jediný pán; 30miluj Hospo-
dina, 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!‘ V tšího p ikázání nad tato dv  není.“ (Mk 12,29–31)

Osobní studium
Ve zdravé rodině považují rodiče za svůj 
úkol předat dětem důležité životní hodnoty 
a naučit je rozpoznávat, co je dobré, a co 
špatné. Ale podle jakých kritérií to mají dě-
lat? Kdo určí, jak rozlišit dobro a zlo? Stačí 
nám na to nějaký přirozený cit? Nebo je tu 
nějaká vyšší autorita, od které se to můžeme 
naučit? 

Před lety Francie řešila otázku trestu smr-
ti. Má být zrušen? Ti, kteří obhajovali jeho 
zrušení, kontaktovali známého francouzské-
ho spisovatele a filozofa Michela Foucaulta. 
Požádali ho, aby jejich jménem napsal pojed-
nání. Tento pán však neobhajoval pouze zru-
šení trestu smrti, ale zrušení celého vězeňství 
a propuštění všech vězňů. Proč? Protože po-
dle Michela Foucaulta jsou všechny morální 
systémy pouze lidské výtvory a názory, jež 
zavedli ti, kteří jsou u moci, aby ovládali masy. 
Proto podle něj tyto morální kodexy nemají 
skutečnou legitimitu.

Jeho extrémní stanovisko je však logic-
kým důsledkem problému, který ve skuteč-
nosti není nový. Musel ho řešit už Mojžíš 
ve starověkém Izraeli před tisíci lety: „Ne-
budete už dělat to, co zde děláme dnes, co 
každý sám pokládá za správné.“ (Dt 12,8; viz 
též Sd 17,6; Př 12,15) Bůh tehdy jasně vstoupil 
do dění, aby on byl tím největším Učitelem, 

morální autoritou, která by dokázala lidem 
jasně pojmenovat, co je správné, a co ne. 
Bez tohoto „zjeveného poznání“ by každý 
pokus o stanovení morálních kritérií byl jen 
subjektivním lidským pohledem, který není 
pro ostatní závazný.

Co nás tyto texty učí o zdroji morálních 
kritérií pro náš život?

Dt 6,5

Mk 12,29–31

Zj 14,12 

Pokud bychom se měli řídit pouze podle 
toho, co považujeme za správné, byl by to 
problém.

My sami nejsme dostatečně spravedli-
ví, svatí ani objektivní, abychom zvládli ro-
zeznat, co je morální a správné. Jak potom 
můžeme vědět, co máme dělat? Odpovědí je, 
že Pán, který nás stvořil, nám dal i morální 
zákon, podle kterého máme žít. Možná to my 
nepovažujeme za správné, ale Bůh ano.  

Pokud se Bůh a vykoupení, které nám 
nabízí, stane centrem našeho křesťanského 
pohledu na svět, pak bude přirozené, že 
přijmeme i jeho pohled na dobro a zlo, jak 
je vyjádřeno v Desateru. Jeho respektování 
nás sice nemůže zachránit, ale učí nás dívat 
se na svět očima našeho Boha, k jehož obra-
zu jsme byli stvořeni.

Jak m žeme i druhým p edstavit Boží morální zákon tak, aby nebyl vnímán jako omezo-
vání a komplikace života, ale aby naopak inspiroval a probouzel v lidech touhu podobat 
se více našemu Pánu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné.

-jcHB
Zvýraznění
Pošetilci zdá se , že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.

-jcHB
Zvýraznění
Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Pravým smyslem výchovy je obnovit v člověku Boží obraz.“ (PP 595; NUD 291) Samotné 

formální vzdělání, byť by nám přineslo mnoho informací, není pro život dostatečné. Lidé 
mohou být vzdělaní, dokonce i vysoce vzdělaní v mnoha oborech, ale mohou zastávat ná-
zory a postoje, které jsou v zásadním rozporu s principy uvedenými v Bibli. Pokud ale při-
jmeme pohled, který nám nabízí náš Spasitel, ovlivní to naše chápání všech oblastí života.

Otázky k rozhovoru 
1.  Lekce tohoto týdne se zam ila na n která klí ová témata, která mohou zásadn  ovliv-

nit náš pohled na život: existence Boha, stvo ení, Bible, plán vykoupení a Boží zákon. 
Jaké další d ležité body byste k tomu ješt  p idali?

2.  Jeden myslitel v 18. století napsal: „Sv domí! Sv domí! Božský to instinkt, spolehlivý 
v dce ignorantské a omezené, a koli inteligentní a svobodné bytosti – neomylný 
soudce dobra a zla, který formuje lov ka v Boží podobu.“ Je tento názor správný, nebo 
nesprávný? Je pro vás vaše sv domí spolehlivým životním pr vodcem?

3.  Podívejme se znovu na citát Ellen G. Whiteové: „Pravým smyslem výchovy je obnovit 
v lov ku Boží obraz.“ Jak tomu rozumíš?

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
Podtržení




