Lekce 11

Týden od 9. do 15. června

Víra v rodině
Texty na tento týden
Sk 10,1–28.34.35; 1K 2,2; 1Te 5,21.22; J 1,12.13; 3,7; 1J 5,1
Základní verš
„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše,
který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž,
nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“ (Žd 12,1.2)
Ať už se nacházíme v jakémkoli období našeho života nebo ať je naše situace jakákoliv,
každý z nás žije v konkrétním kulturním a společenském prostředí. Naši rodiče a naše děti,
domovy, rodiny a dokonce i sborové společenství – všichni jsme ovlivněni společností, v níž
žijeme. Například změna bohoslužebného dne ze soboty na neděli, ačkoli svou roli sehrály
jistě i další faktory, je zřejmým příkladem toho, jak kultura společnosti silně a škodlivě
ovlivnila církev.
I křesťanské rodiny jsou pod neustálým vlivem různých společenských výzev. Někdy je
vliv prostředí dobrý, pozitivní, ale až příliš často je tomu přesně naopak.
Velmi dobrou zprávou je, že moc evangelia nám dává moudrost, rozvahu a sílu, abychom
se uměli vypořádat s problémy, jejichž zdrojem je vliv společnosti. Tento týden se budeme
věnovat otázce, jak se můžeme stát Božími dětmi „bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného“ a jak můžeme zářit „jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Fp 2,15).

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek
ovlivnil ve vašem duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

74 |

Ne | 9. června

Lekce 11 | Víra v rodině

DRŽET SE TOHO, CO JE SPRÁVNÉ
A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, 35ale v každém národě je mu
milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. (Sk 10,34.35)

34

Osobní studium
Křesťané se v různých částech světa setkávají s rozličnými kulturami s jejich obyčeji
a praktikami, z nichž mnohé se týkají rodiny
a společenských vztahů. Jednou z nejsložitějších otázek, které musejí křesťanští misionáři řešit, je způsob, jakým mají přistupovat
k různým (i zvláštním) kulturním normám,
které se týkají různých oblastí života dané
společnosti – včetně rodinných vztahů.
Uvažuj o verších Skutky 10,1–28.34.35. Co
tyto verše říkají o překonávání kulturních
bariér a předsudků? Co se můžeš z těchto
textů naučit?
Kristus zemřel za všechny hříšníky
na celém světě. Mnozí lidé o této pravdě
ještě nikdy neslyšeli. Důležitým posláním
křesťanů je přinášet tuto dobrou zprávu
lidem na celém světě – spolu s pozváním,
aby evangelium přijali. Protože Bůh není
předpojatý a nedělá mezi lidmi rozdíly,
i křesťané mají přistupovat ke všem lidem
s respektem a čistými úmysly, aby jim dali
příležitost přijmout evangelium, které je
určeno i jim.
Uvažuj o následujících textech. Jaké rozhodnutí udělali křesťané na počátku hlásá-

ní evangelia jiným kulturám? Jaké principy
se dají v jejich rozhodnutích objevit?
Sk 15,19.20.28.29
1K 2,2
1Te 5,21.22
Ačkoliv každá společnost odráží hříšný
stav lidí, kteří ji tvoří, jednotlivé kultury
mohou mít určité hodnoty, jež jsou nejen
slučitelné s Písmem, ale také užitečné pro
hlásání evangelia. Mezi takové hodnoty
patří i ty, které se týkají vztahů v rodině
a v komunitě. Křesťané mohou vyzvednout
a podpořit to, co je dobré a v souladu s biblickými principy.
Současně však platí, že v otázce Boží
pravdy nesmíme dělat žádné kompromisy.
Výsledkem nesprávného přizpůsobování
různým kulturám je směs pseudokřesťanských nauk, které se tváří jako hodnověrné
křesťanství. Satan se prohlašuje za boha
tohoto světa a s potěšením rozšiřuje zmatek. Ježíš však vykoupil svět a Duch svatý
vede Kristovy následovníky k poznání celé
pravdy (J 16,13).

Aplikace
Myslíš, že dokážeš rozlišit, jak moc je tvá víra výsledkem vlivů společnosti, v níž žiješ,
a v čem ji formuje Bible? Pokus se svou odpověď vysvětlit. Jak se dají rozpoznat uvedené
vlivy? Připrav si své odpovědi na diskuzi do vaší třídy sobotní školy.
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VLIV SPOLEČNOSTI NA RODINU
Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: „Dbejte
na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co
mu přislíbil.“ (Gn 18,19)
Osobní studium
Ať se již rodina vyskytuje v jakémkoliv
uspořádání a složení, stále zůstává základní jednotkou společnosti. I to je důvod,
proč se odlišující kulturní znaky v různých společnostech často týkají právě rodiny. V jedné starověké kultuře se například považovalo za mužovu povinnost
sníst mrtvoly vlastních rodičů. V jiné kultuře, pokud se chtěl muž oženit, musel otci
své nastávající přinést jako dar vysušené
hlavy válečníků ze znepřáteleného kmene. Nyní je sice situace jiná, ale i dnes se
jednotlivé společnosti (státy, kultury) výrazně liší svým postojem k dětem , k manželství, rozvodu, rodičům a podobně. Když
přinášíme evangelium do různých kultur,
vždy potřebujeme nejprve zjistit, jak se lidem v dané společnosti přiblížit takovým
způsobem, abychom místo pomoci nepůsobili zbytečné problémy, a zároveň se nezpronevěřili svému přesvědčení. A pokud
se podíváme na situaci u nás, v souvislosti

s našimi vlastními rodinami bychom si
měli být vědomi, jaké kulturní vlivy na ně
působí a jak se vyhnout tomu, co rodinám
neprospívá.
Přečti si uvedené biblické texty. Jakým
způsobem v nich kultura (společnost) ovlivňuje život rodiny? Jaké principy se můžeš
naučit z těchto příkladů?
Gn 16,1–3
Gn 35,1–4
Ezd 10
1Kr 11,1.2
Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu.
My i naše rodiny jsme ovlivněni společností,
v níž žijeme. Jako křesťané jsme zodpovědni za to, abychom žili nejlépe, jak můžeme.
Držme se toho, co je v souladu s naší vírou.
Zároveň se snažme vyhýbat všemu, co naši
víru oslabuje.

Aplikace
Které faktory v naší společnosti napomáhají správnému rodinnému životu a jsou v souladu s Písmem, a které nikoli? Jak můžeme svou víru přizpůsobit naší kultuře, aniž bychom
se zpronevěřili důležitým pravdám, které vyznáváme?
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PODPORA RODIN V OBDOBÍ ZMĚN
Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní… 9A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. (Da 1,8.9)

8

Osobní studium

Abraham, Sáraj a Lot (Gn 12,1–5)

Změny přicházejí do života rodin neočekávaně a nevítaně. Některé změny souvisejí
s předvídatelnými událostmi spojenými
s životním cyklem. Víme, že přijdou, nevíme
však kdy. Změny jsou často neočekávané –
smrt, katastrofa, válka, nemoc, stěhování
rodiny nebo selhání v povolání či kariérním
postupu. Mnohé rodiny musejí čelit ekonomickým a sociálním změnám, které zasáhly
jejich komunitu nebo zemi. Jiné změny přímo souvisejí s danou kulturou.
V následujících textech jsou příklady velkých, dokonce traumatických změn, kterým byli lidé vystaveni. Pokus se představit
si, že se nacházíš na jejich místě. Jak zmíněné změny ovlivnily život jejich rodin? Co by
ti pomohlo vyrovnat se se vzniklou situací?
V kterých případech bys reagoval rozdílně
(nebo se o to aspoň snažil)?

Ester (Est 2,7–9)
Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš (Da 1)
Změny, které prožíváme, často přinášejí ztráty a obavy způsobené nejistotou
spojenou s nejbližší budoucností. V závislosti na schopnosti rodiny přizpůsobit se
změnám mohou uvedené zkušenosti vést
lidi buď k růstu a pochopení duchovních
souvislostí, nebo ke stresu a strachu. Satan
zneužívá ničivých následků změn a doufá,
že lidi dožene k pochybnostem a nedůvěře
vůči Bohu a jeho slovu. Zaslíbení v Božím
slově, síla rodiny, pomoc přátel a ujištění, že
náš život je v Božích rukou, pomáhá mnoha
hrdinům a hrdinkám víry úspěšně se vyrovnat s těžkými a vážnými otřesy, kterým
jsou vystaveni.

Aplikace
Pokud znáš někoho (nebo dokonce celou rodinu), kdo zrovna čelí bolestným změnám,
udělej něco praktického, co by mohlo pomoci nebo povzbudit.
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VÍRA PRVNÍ GENERACE
Těm 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. (J 1,12.13)
7
Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili
a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. 8I zemřel Hospodinův služebník
Jozue… 10Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení,
které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. 11Izraelci se dopouštěli toho, co je
zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům. (Sd 2,7.8.10.11)
12

Osobní studium
Uvažuj o textu Sd 2,7–13. Co se stalo v izraelském národě po smrti Jozua a jeho vrstevníků? Jaké to mělo následky?
Studie, které se věnují otázce, jakým způsobem se na následující generace přenášejí
pravdy a hodnoty vyznávané konkrétním
společenstvím víry (církví), ukazují, že zakladatelé jsou většinou silně oddáni dané
věrouce. Právě oni totiž jako první zformulovali základní principy společenství.
O jednu nebo dvě generace později většina lidí ztratí ze zřetele principy, které stojí
za věroukou nebo zásadami. Tito věřící sice
mohou být součástí církve, ale motivací je
u nich často jen zvyk. U příští generace se
stává, že je zvyk nahrazen tradicí. Nadšení
zakladatelů definitivně pomine.

Kdosi jednou řekl, že Bůh nemá vnoučata, pouze děti. Jak tomuto výroku rozumíš?
Uvažuj o něm i v kontextu následujících
veršů: J 1,12.13; 3,7 a 1J 5,1.
Pro předávání hodnot během mnoha generací křesťanů jednoduše starší vyprávějí mladším, čemu věří. Učit se, čemu věří rodiče nebo
čemu věří církev, však není to samé jako získávat osobní víru. Být křesťanem je mnohem víc
než jen být součástí nějaké organizace, která
má své dějiny a věrouku. Skutečná víra se nedědí, nepřenáší se přirozeně z jedné generace
na druhou. Každý z nás potřebuje poznat Krista sám osobně. Rodiče nemohou udělat všechno. Církev jako celek a rodiče jako jednotlivci
se ze všech sil musejí snažit vytvořit prostředí,
které v mladých lidech probudí touhu správně
se rozhodnout. Ale v konečném důsledku je
každý člověk spasen jako jednotlivec.

Aplikace
Jan pocházel z ateistického prostředí. K Církvi adventistů sedmého dne se přidal jako
dospělý po úžasné zkušenosti obrácení. Oženil se se ženou, která byla také adventistka.
Narodily se jim dvě děti, které vychovávali ve víře. Když Jan jednoho dne přemýšlel o duchovním stavu svých dětí, řekl: „Kéž by moje děti prožily stejnou zkušenost obrácení jako
já!“ Máte podobnou zkušenost? Co byste Janovi na jeho přání odpověděli?

78 |

Čt | 13. června

Lekce 11 | Víra v rodině

POSLOVÉ V 21. STOLETÍ
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida,
ale také pro Řeka. 17Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede
k víře; stojí přece psáno: „Spravedlivý z víry bude živ.“ (Ř 1,16.17)

16

Osobní studium
Eugene Peterson, autor anglického překladu Bible známého pod názvem Message
(„Poselství“), používá slovo poselství všude,
kde se v textu nachází výraz „evangelium“.
Dobrá zpráva o Ježíši je opravdu poselstvím,
tedy zprávou, která má být dále předávána
i v dnešním světě. Křesťanské rodiny jsou
povolány, aby společně prožívaly evangelium a aby se o něj dělily s lidmi, kteří žijí
kolem nich.
Jak bys shrnul podstatu „poselství“,
o kterém se mluví v těchto verších:
Mt 28,5–7
J 3,16
Ř 1,16.17
1K 2,2
2K 5,18–21
První zprávou, kterou se křesťané snažili
rozhlásit všude, kam se jen dalo, byla zvěst
o Ježíšově vzkříšení. Věřící jsou dnes součástí dlouhé řady poslů, kteří v průběhu dějin
hlásali: „Byl vzkříšen.“ (Mt 28,7) Skutečnost
Kristova vzkříšení potvrdila pravdivost vše-

ho ostatního, co Ježíš řekl o sobě, o Bohu
a jeho lásce k hříšníkům, o odpuštění a o jistotě věčného života prostřednictvím víry
v Syna Božího.
Nadšení pro evangelium. Písmo naznačuje, jaký obrovský dopad mělo evangelium
na život prvních Ježíšových následovníků.
Otevřeli své domovy pro studium Písma,
modlili se a jedli společně, dělili se o finanční prostředky a pečovali o sebe navzájem.
Poselství přijímaly celé domácnosti. Stávali se z nich dokonalí lidé? Ne. Existovaly
mezi nimi i nadále různé konflikty? Ano.
Kristovi následovníci však přece jen prožili změnu. Vyznali, dali najevo, že potřebují
Boha i navzájem jeden druhého. Na první
místo postavili jednotu a soudržnost v církvi
i v rodině, aby tak naplnili Ježíšovu modlitbu (J 17,20–23). Nevěřícím směle vydávali
svědectví o Ježíšově vzkříšení a utvrzovali
i jeden druhého. Za svou víru byli ochotni
položit i své životy.
Podobné nároky jsou kladeny i na nás.
A přestože v dnešní době je mnoho nenávisti vůči Bohu a křesťanství, těm, kteří jsou
nadšeni nějakou myšlenkou, jsou lidé většinou ochotni poslouchat. Duch svatý touží
naplnit lidská srdce horlivostí pro evangelium. Když budeme v našich srdcích naplno
prožívat dobrou zprávu, pak se o ni budeme
dělit spontánně a nic nás nezastaví.

Aplikace
Jaké změny musíš ve svém životě udělat, aby ses mohl stát lepším zvěstovatelem „poselství“, o které se máme dělit se světem?
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 39. kapitolu „Daniel v Babylónu“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 479–490;
OSU 180–184) a kapitolu „Opravdová radost“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 115–126;
CVP 117–125).
Bůh nikoho neupřednostňuje. „Kristovo náboženství vyzdvihuje toho, kdo je přijímá,
na vyšší úroveň myšlení a jednání. Současně však představuje každého jednotlivce lidského pokolení jako rovnocenný objekt Boží lásky. Vždyť všichni jsme byli vykoupeni obětí
jeho Syna. Bohatí i chudí, vzdělaní i nevzdělaní – všichni se setkáváme u Ježíšových nohou.
Nezáleží na společenském postavení ani na ničem jiném. Když se díváme na toho, kdo byl
proboden pro naše hříchy, všechny pozemské rozdíly mezi námi jsou smazány. Sebezapření, shovívavost a nekonečný soucit toho, který byl vyvýšen v nebesích, zahanbuje lidskou
pýchu a rozdělování lidí do sociálních tříd. Čisté, neposkvrněné náboženství představuje
své nebeské principy tím, že sjednocuje všechny, kteří se posvěcují prostřednictvím pravdy.
Všichni jsou koupeni za velikou cenu, všichni jsou stejně závislí na Kristu, který je vykoupil.“ (GW 330)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte společně o vašich odpovědích na otázku z neděle.
2. Co dělá vaše společenství pro výchovu mladé generace věřících? Co můžete jako jednotlivci (nebo jako třída sobotní školy) udělat, abyste pomohli církvi splnit tuto důležitou roli?
3. V čem spočívají největší výzvy ve snaze předat víru příští generaci?
4. Jaké jsou pozitivní a negativní vlivy společnosti, ve které žijete, na vaši rodinu?

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při
studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat
vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi
představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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