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� Texty na tento týden - Dt 6:4.5; Dt 10:12; Ef 2:1–10; Zj 14:6.7; Dt 4:37; Dt 11:1; Mk 12:28–30 
 

� Základní verš 
„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“       
(Dt 6:5) 
 

   Mezi nejd�ležit�jší modlitební texty židovského náboženství pat�í verše pocházející z knihy Deuterono-
mium. Jsou známé jako „šema“, podle prvního hebrejského slova této modlitby. Hebrejský ko�en šama 
znamená „naslouchat“ nebo dokonce „poslouchat“. Toto slovo se vyskytuje opakovan� nejen v Deuterono-
miu, ale i v celém Starém zákon�. 
   První �ádek „šema“ zní v hebrejštin� následovn�: Šema Israel, Adonaj Elohejnu, Adonaj Echad a znamená 
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný“ (Dt 6:4). Když se Židé modlí tuto modlitbu, �asto si 
zakrývají o�i, aby je nic nerozptylovalo od uvažování o Hospodinu. Tato první v�ta se pokládá za potvrzení 
monoteistické povahy Adonaj Elohejnu, „Hospodina, našeho Boha“, a zárove� vyjad�uje oddanost Izraelc� 
tomuto Bohu, o n�mž vyznávají: „Hospodin je náš B�h“. 
   Tato v�ta je sou�ástí prvního proslovu, který Mojžíš p�ednesl Izraelc�m p�ed plánovaným vstupem do 
zaslíbené zem�. Vše, co následuje, je mocným vyjád�ením pravdy, která je dnes stejn� d�ležitá jako tehdy. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci se zam��íme na nep�ehlédnutelné téma lásky v knize Deuteronomium. Zamyslíme se 
nad tím, co od nás B�h o�ekává, co nás k lásce motivuje, i nad tím, jak se projevuje v praxi. 
 

1. Boží výzva 
• Dt 6:1–5: Miluj Boha! (ned�le) 
• Dt 10:12: Boj se Boha! (pond�lí) 
2. Naše reakce 
• Dt 4:37; 7:7.8; 23:6: Motivace k lásce – On miluje nás! (úterý) 
• Dt 7:9; 10:12.13; 11:1: Odpov�� lásky – poslušnost (st�eda) 
3. Ježíšova aplikace 
• Mk 12:28–30: Ježíšova citace z Deuteronomia (�tvrtek) 
 

NE 17. �íjna – MILOVAT BOHA 
Dt 6:1-5  „1Toto jsou p�ikázání, na�ízení a práva, kterým vás Hospodin, váš B�h, p�ikázal vyu�ovat, 

abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit: 2Aby ses bál Hospodina, svého Boha,    

a bedliv� dbal na všechna jeho na�ízení a p�íkazy, které ti udílím, ty i tv�j syn a tv�j vnuk, po všechny dny 

svého života, abys byl dlouho živ. 3Poslouchej je, Izraeli, a bedliv� je dodržuj. Tak se ti povede dob�e        

a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti p�islíbil Hospodin, B�h tvých otc�. 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.“ 

„Milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem...?“ 
 

PO 18. �íjna – BÁT SE BOHA 
Dt 10:12  „Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tv�j B�h? Jen aby ses bál Hospodina, svého 

Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem     

a celou svou duší...“ 

Ef 2:1-5  „1I vy jste byli mrtvi pro své viny a h�íchy, 2v nichž jste d�íve žili podle b�hu tohoto sv�ta, po-

slušni vládce nadzemských mocí, ducha, p�sobícího dosud v t�ch, kte�í vzdorují Bohu. 3I my všichni jsme 

k nim kdysi pat�ili; žili jsme sklon�m svého t�la, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme 
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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. 

 
� 
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�T 21. �íjna – NEJD	LEŽIT�JŠÍ P�IKÁZÁNÍ 
Mk 12:28-30  „28P�istoupil k n�mu jeden ze zákoník�, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dob�e 

odpov�d�l. Zeptal se ho: „Které p�ikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpov�d�l: „První je toto: ‚Slyš, 

Izraeli, Hospodin, B�h 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!‘““ 
Dt 6:4  „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný.“ 

Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
 

PÁ 22. �íjna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
„Po celou v��nost budou vykoupení p�emýšlet a zpívat o Kristov� k�íži. V oslaveném Kristu budou vid�t 
Krista uk�ižovaného. Nikdy nezapomenou, že Pán, který svou mocí stvo�il a udržuje nes�íslné sv�ty v ne-
kone�ném vesmíru, milovaný Boží Syn, Vládce nebes, kterého radostn� uctívají cherubíni a serafíni, se 
ponížil, aby pozvedl �lov�ka padlého do h�íchu. Nezapomenou, že snášel trest a hanbu za h�ích, ani to, že 
p�ed ním Otec skryl svou tvá�, až mu bída ztraceného sv�ta zlomila srdce a ukon�ila jeho utrpení na golgot-
ském k�íži. Skute�nost, že Stvo�itel všech sv�t� a Soudce všech stvo�ených bytostí odložil svou slávu          
a z lásky k �lov�ku se ponížil, bude ve vesmíru trvale vzbuzovat obdiv a úctu. Až se zástupy zachrán�ných 
budou dívat na svého Vykupitele a uvidí v��nou slávu Otce zá�ící v jeho tvá�i, až uvidí Boží tr�n, který stojí 
v��n�, a poznají, že jeho království je bez konce, budou nadšen� jásat: ‚�est a sláva Beránkovi, který se 
ob�toval a smí�il nás s Bohem svou nejdražší krví!‘“ (GC 651.652; VDV 418) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte spole�n� o výše uvedeném citátu z knihy Ellen G. Whiteové Velké drama v�k�. Jak vám pomáhá 

pochopit, pro� má být naše láska k Bohu tou nejv�tší láskou, kterou prožíváme? B�h, „který svou mocí 

stvo�il a udržuje nes�etné sv�ty v nekone�ném vesmíru“, je p�esn� tím Bohem, který za nás zem�el na k�íži. 

Pro� má být tato pravda základem našeho vztahu s Bohem? 
 

2. Jak rozumíte skute�nosti, že Boha máme sou�asn� milovat a bát se ho? Je to v�bec možné? A pro� by to 

tak m�lo být? 
 

3 Je pom�rn� snadné Boha milovat, když se nám všechno da�í. Ale co když se nám neda�í, když do našeho 

života vstoupí problémy a tragédie? Pro� je v takových chvílích láska k Bohu ješt� d�ležit�jší? 
 

4 Soust�e�te se spole�n� na poslední otázku z �ásti na �tvrtek. Jak byste mohli vysv�tlit nev��ícímu �lov�ku, 

co to znamená milovat Boha? Jak m�žeme milovat n�koho, koho jsme nikdy nevid�li na vlastní o�i? Pro�     

v kone�ném d�sledku nezáleží na tom, zda jsme ho osobn� vid�li? 
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nutn� propadli Božímu soudu tak jako ostatní. 4Ale B�h, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás 

zamiloval, 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své h�íchy. Milostí jste spase-

ni!“ 
Ef 2:6-10  „6Spolu s ním nás vzk�ísil a spolu s ním uvedl na nebeský tr�n v Kristu Ježíši, 7aby se nadcházejícím v�k�m 

prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrot� k nám v Kristu Ježíši. 8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk�, takže se nikdo nem�že chlubit. 10Jsme p�ece jeho dílo, v Kristu 

Ježíši stvo�eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B�h p�ipravil.“ 

Ef 2:3 �SP  „Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého t�la, d�lali jsme to, co se líbilo t�lu a mysli, a tak 

jsme byli svou p�irozeností d�ti hn�vu tak jako ostatní.“ 
Dt 6:1.2  „1Toto jsou p�ikázání, na�ízení a práva, kterým vás Hospodin, váš B�h, p�ikázal vyu�ovat, abyste je dodržovali 

v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit: 2Aby ses bál Hospodina, svého Boha, a bedliv� dbal na všechna jeho na�í-

zení a p�íkazy, které ti udílím, ty i tv�j syn a tv�j vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ.“ 
Dt 5:15a  „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t� Hospodin, tv�j B�h, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaže-

nou paží.“ 
Zj 14:6.7  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m 

zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina 

jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 
 

ÚT 19. �íjna – ON PRVNÍ MILOVAL NÁS 
Dt 4:37  „Protože miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo a tebe vyvedl svou velikou mocí         

z Egypta.„ 

Dt 7:7.8  „7Nikoli proto, že byste byli po�etn�jší než kterýkoli jiný lid, p�ilnul k vám Hospodin a vyvolil 

vás. Vás je p�ece mén� než kteréhokoli lidu. 8Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává p�ísahu, kte-

rou se zavázal vašim otc�m, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil t� z domu otroctví, z rukou 

faraóna, krále egyptského.“ 

Dt 23:6  „Proto zvrátil Hospodin, tv�j B�h, zlo�e�ení tob� v požehnání, nebo� Hospodin, tv�j B�h, t� 

miloval.“ 
1J 4:16-19  „16Také my jsme poznali lásku, kterou B�h má k nám, a v��íme v ni. B�h je láska, a kdo z�stává v lásce,        

v Bohu z�stává a B�h v n�m. 17V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – nebo� jaký je 

on, takoví jsme i my v tomto sv�t�. 18Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždy� strach p�sobí muka, a kdo 

se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 19My milujeme, protože B�h nap�ed miloval nás.“ 
Ef 1:4  „V n�m nás již p�ed stvo�ením sv�ta vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny p�ed jeho tvá�í.“ 
� 16:25  „Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve ví�e podle mého evangelia a podle zv�sti Ježíše Krista: v ní je odha-

leno tajemství, které od v��ných �as� nebylo vysloveno.“ 
Fp 2:8  „A v podob� �lov�ka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
 

ST 20. �íjna – POKUD M� MILUJETE, BUDETE ZACHOVÁVAT MÁ P�IKÁZÁNÍ 
Dt 7:9  „Poznej tedy, že Hospodin, tv�j B�h, je B�h, B�h v�rný, zachovávající smlouvu a milosrdenství 

do tisícího pokolení t�m, kte�í ho milují a dbají na jeho p�ikázání.“ 

Dt 10:12.13  „12Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tv�j B�h? Jen aby ses bál Hospodina, 

svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým 

srdcem a celou svou duší, 13abys dbal na Hospodinova p�ikázání a na�ízení, která ti dnes udílím, abys 

tebou bylo dob�e.“ 

Dt 11:1  „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti sv��il, na jeho na�ízení, práva    

a p�ikázání po všechny dny.“ 
1J 5:3a  „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho p�ikázání.“ 

J 15:14  „Vy jste moji p�átelé, �iníte-li, co vám p�ikazuji.“ 
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