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Úvod
Píseň Šalomounova (někdy také nazývaná Píseň písní) je svým literár
ním stylem i tématem mezi biblickými knihami mimořádné dílo. Do
konce i příležitostný čtenář si uvědomuje, že kniha jej vede na výšiny 
Šalomounova poetického vyjadřování. Dobrat se hlubšího významu 
jejích obrazů a symbolů je náročným úkolem pro pečlivého studenta 
Písma. Píseň Šalomounova se obrací k základní lidské potřebě po lásce 
a intimitě. Jestliže se knihou necháme oslovit, ukáže nám lidskou sexua
litu z nebeského hlediska - jako Boží dar, jenž umožňuje stvořeným 
bytostem vytvářet a řídit vzájemné jednání a vztahy.
Píseň Šalomounova velice jemným způsobem popisuje půvab, něžnost 
a krásu vztahu mezi manželem a jeho ženou. Odkrývá nejniternější 
pocity a myšlení svých hrdinů a ukazuje na jejich vzájemný hluboký 
vztah i jejich boje a úzkosti. V tomto ohledu nemá tato kniha v Písmu 
obdoby.
Zvláště v této době, kdy je společností snižována hodnota manželství a 
slovo láska nabylo falešného smyslu, můžeme být velice vděčni za rady 
a inspiraci, jež nacházíme v této části Božího slova. Pro dvojice lidí, 
které mají spolu známost anebo již žijí v manželství, představuje Píseň 
Šalomounova vedení, povzbuzení a podporu, kterou nám zprostředku
je zkušenost Šalomouna a jeho královny Sulamitské. Ty dvojice, které 
mají problémy ve svém vztahu, naleznou v této knize tajemství obnovy 
jejich vzájemné lásky a oddanosti. Bylo by užitečné, kdyby v tomto 
čtvrtletí manželé studovali úkoly společně.
Píseň je však více než báseň týkající se známosti a manželství. Toto 
mimořádné dílo izraelského krále Šalomouna vzniklo díky tomu, že mu 
Bůh udělil dar moudrého a chápajícího srdce. Prostřednictvím Šalo
mouna hovoří Duch Svatý ke všem lidem o rozměrech lásky v širším 
kruhy rodiny, o lásce mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli a o vztazích 
láskyplné služby.
Protože Bůh zvolil manželství jako obraz svého vztahu k Božímu lidu, 
naše studium nám umožní lépe nahlédnout také do úzkého svazku 
mezi člověkem a Kristem, jenž je vztahem ze všech nej krásnějším.
Kristus je "nebeský manžel", kterého neomezená láska k jeho "pozem
ské nevěstě" přiměla, aby pro její budoucí štěstí obětoval všechno. Píseň 
Šalomounovu můžeme vidět jako symbolické vyjádření Kristova úzké
ho vztahu s jeho věřícím lidem.
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Šalomounovy životní vrcholy 
i pády

1. úkol
Týden od 27. září do 1. října 1992

Základní text
"Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými 
cestami, bude odhalen." (Přísl 10,9)

Základní myšlenka
Život, doba a zvláštní dary, které Šalomoun obdržel, jej připravily 
k napsání jeho známé Písně.

Šalomoun je znám jako ten, kdo nechal postavit a zařídit nádherný 
chrám a také jako pisatel knihy Přísloví, Kazatel a Píseň Šalomounova. 
A přesto na jeho osobnost padá stín pro jeho mnohoženství a požitkář- 
ský způsob života, bohatství jeho dvora, těžké daně, které vložil na svůj 
lid, jeho modloslužebnictví a nevěrnosti vůči Boží smlouvě. Povrchní 
čtení Šalomounova životopisu by mohlo některé čtenáře vést k po
chybnostem o tom, zdali byl jedním z oněch "svátých Božích lidí, kteří 
mluvili z popudu Ducha svátého" (2 Petr 1,21). Můžeme důvěřovat 
spisům takového muže? Můžeme považovat jeho spisy za skutečně 
inspirované?
V Šalomounově životě byla opravdu období, kdy se vzdálil od Hospo
dina, ale nemůžeme přehlédnout ani ta období, kdy žil v souladu s Boží 
vůlí. Bible nám říká, že v těch dobách mu Bůh udělil mimořádnou 
moudrost a poznání lidského srdce.



Šalomounovy životní vrcholy i pády1. úkol Neděle 27. záři

Šalomounova rodina
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O

Povšimni si rodinného prostředí, ve kterém Šalomoun vyrůstal:
DavrídU: Bdséo®"

Manželství jeho rodičů. 2 Sam 11,26.27 "At*. o- otícť HoxpoeUu© d 
. bctvcd

Boží soud týkající se otcova hříchu a Boží odpuštění. 2 Sam 12,1- 
14; Žalm 51 a k/ceU-u (

Smrt jeho staršího bratra. 2 Sam 12,15.23
Šalomounovo narození. 2 Sam 12,24.25 'ÓedMiaf

Šalomoun vyrůstal v domácnosti, která znala jak neštěstí tak vítězství 
Boží milosti. Cizoložství krále Davida s Betsabé a zavraždění jejího 
manžela Uriáše Hetejského uvedly do královské rodiny sled krizí. Bůh 
miloval Šalomouna (hebrejsky "pokojný"), jenž byl druhým dítětem, 
které se tomuto páru narodilo. Vyplývá to i z jeho druhého jména - Je- 
didijah, které znamená "to je Hospodinův miláček".
1 když Bůh odpustil hříchy Davida, nezabránilo to příchodu neštěstí, jež 
vyvstalo z Davidova nemorálního jednání. S překvapivou otevřeností 
Písmo popisuje spory, boje mezi sourozenci a dokonce i zločiny v rodi
ně, ve které Šalomoun vyrůstal.
"Velký byl Davidův pád, ale hluboká byla jeho lítost, žhavá jeho láska a 
silná jeho víra. Bylo mu mnoho odpuštěno, a proto tak mnoho miloval." 
(Patriarchové a proroci, str. 568)
2. K čemu vyzýval David svého syna Šalomouna na sklonku svého 

života? Srovnej jeho soukromý rozhovor se Šalomounem v 1 Král 
2,1-9 s jeho veřejnými pokyny v 1 Par 28,9.10.20.21; 29,1-5.

ujj ■k>l<ix>Ví tvřHí- ttcvpoočÓA i4včt<’ Y '
: CímscC P®£^5xi,'rLy , p O 0A.H

Tol ( |<lřo IprrAA... ’
Bůh Šalomounovi přikázal, aby postavil chrám. Davidova závěrečná 
slova k synovi vyjadřují jeho víru v duchovní život a oddanost Bohu. 
Jako mnoho rodičů i David očekával, že jeho syn dokončí některé 
úkoly, které se mu nepodařilo dořešit. Naneštěstí tyto úkoly v sobě 
zahrnovaly i pomstu na těch, kdo způsobili otci osobní újmu.
3) Které zážitky pomáhaly utvářet tvé dnešní postoje a chování? 
—Jaký vliv anebo dopad má očekávání ze strany druhých na tvé 

plány a činy?



Šalomounovy životní vrcholy i pády Pondělí 28. září1. úkol

4.
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"širokou myslí a5J Mohou tě lidé, kteří tě znají, označit za člověka s 
srdcem"?

Zvláštní dar pro nového krále
x- x 5" 0 uc U UxCcU.cC

lý O co se Šalomoun zajímal? 1 KrálX13 (král. 33) u— \
4ťúx" uxtuvvl- 0 vc£t

po t'žAcv-^-t"© A- CtoXctfi UctuuJf- l 0 'í-oif&Wu
Zájmy nového krále zahrnovaly jak znalost literatury tak studium přjř"’ 
rodních a společenských věd. Měl také velké nadání rozumět lidským 
pocitům. Tyto schopnosti mu pomohly, aby se jeho pověst velmi rozší
řila a také ovlivnily i obsah jeho spisů.
2. Čemu podle Písma vděčil Šalomoun^ za své velké poznání,

moudrost a vědění ? 1 Král 3,4-14.28; 4,29; 2 Par 9,23 
CUk. ttOipccCtuic .,, “■ Udk \xum-

11 U-xGTxdCTO ( pbclxAčlcix tT>T-aluuoi>t-t

Šalomoun se spojil se skutečným Zdrojem poznání a moudrosti. "Šalo
moun nebyl nikdy tak bohatý, tak moudrý a tak vpravdě veliký, jako 
když vyznával: Jsem toliko dítě, neumím vycházeti ani vcházeti." 
(Proroci a králové, str. 20) Jeho modlitba "se Panovníku líbila" (1 Král 
3,10). Bůh může požehnat postoj závislosti a ne usilování o vysoké 
postavení. (Viz Jak 1,5.)

^feůh dal Šalomounovi "širokost srdce" (1 Král 4,29 král.). Hebrejské slo
vo překládané jako "srdce" často označuje mysl a city. "Širokost mysli" 
označuje velké rozumové a citové schopnosti. Šalomoun se uměl podě
lit o své vnitřní pocity a dokázal rozumět i pocitům druhých lidí.
3. Jak Šalomounův rozsudek v případě dvou nevěstek ukazuje na 

jeho schopnost rozpoznat vnitřní pohnutky lidí? 1 Král 3,16-28
‘ Vcrfítc ( íě- u Setr A" k Soustu. .

' ÍOU.ĎCG- - vvuuZLU- \5evUT-

Šalomounovo hluboké myšlení a velké srdce pomáhalo jak Izraelcům 
tak okolním národům lépe pochopit Boží cesty. Schopnosti a dary, které 
dostal od Boha, užíval k Boží slávě.

Srovnej Boží duchovní dary, které Šalomoun obdržel, s dary, jež 
jsou zaslíbeny Boží církvi dnes. 1 Král 4,34; Řím 12,3-8 (Srovnej 
s 1 Kor 12,4-12; Efez 4,7-16.) Jak může použití těchto darů přivést 
jiné ke křesťanství?



Šalomounovy životní vrcholy i pády Úterý 29. září1. úkol

Plodná léta
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"Jméno Hospodinovo byle? v prvních letech Šalomounovy vlády velice 
ctěno. Moudrost a spravedlnost, jež král projevoval, byly pro všechny 
národy svědectvím o vynikajících vlastnostech Boha, jemuž sloužil. V té 
době byl Izrael světlem světa, neboť zvěstoval velikost Hospodinovu." 
(Proroci a králové, str. 22)

Co se můžeme z modlitby při zasvěcování chrámu dozvědět 
o Šalomounových prvních náboženských zkušenostech? 1 Král 
8,22-53

Šalomounova říše se rozprostírala od řeky Eufrates na severu až ke Gá
ze na jihu (1 Král 4,24). Tímto územím probíhaly mezinárodní obchodní 
cesty. Zeměpisná poloha Izraele umožnila, aby se moudrost velkého 
krále a znalost Boha, kterého uctíval, rozšířily do dalších zemí.
2. Která událost v životě Šalomouna se udála v prvních letech jeho 

vlády? Pis 3,11; 4,7-9 v ,
^'e£o Uav<s4e>...

Přestože si pisatel Šalomounova životopisu všímá zvláště jeho styků se 
zahraničními vládami a manželství s cizinkami (1 Král 3,1; 11,1), zdá se, 
že krásná žena z jeho vlastní země, pravděpodobně z venkova v severní 
části Izraele nebo jižního Libanonu, se stala jeho skutečnou životní lás
kou. Jejich vztah je tématem Písně Šalomounovy.
"Šalomoun nešetřil chválou nad nejmilovanější ženou svého života. Pí
seň je dramatickým popisem, jak si jí cenil. Jeho slib a ujišťování o lásce 
je dílem, jemuž podobné snad nebylo nikdy napsáno." (G. T. Dickinson) 
3> Jaké výsledky se dostaví, jestliže nebudeš šetřit upřímnou chvá- 

>—' lou a citem ke svému manželovi, manželce, rodičům, dětem nebo 
svému bližnímu?



Šalomounovy životní vrcholy i pádyI. úkol Středa 30. září

Šalomounův hřích a pokání
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Jaký vliv vedl k Šalomounovu duchovnímu pádu a rozpadu jeho 
říše? 1 Král 11,1-4 •£< Sl~ vm-uoÍo cíKuj^-..-

KwifccQu^ ... "
Jak často se stává, že něčí charakter je nejslabší v tom okamžiku, kdy si 
dotyčný člověk myslí, že je nejsilnější. Dobré povahové rysy jsou pro 
osobnost to, co jsou letokruhy pro dřevo. Ušlechtilému dřevu dávají je
ho krásu; jestliže však chcete dřevo rozpůlit, jen na něj udeřte podél 
letokruhů. Tak je tomu i s lidským charakterem, který může být nejsná
ze rozlomen v dobrých povahových vlastnostech. Lidé se často cítí tak 
jisti v určitém směru, že své silné stránky ponechávají bez ochrany. 
Nebo se na ně mohou stát pyšnými a pýcha změní dobré charakterové 
vlastnosti na špatné.
"Domluvami a přísnými soudy se pokoušel vyburcovat krále, aby si 
uvědomil hříšnost svého počínání...
Jako ze sna probuzen... začal Šalomoun vidět svou bláhovost v pravém 
světle... Zkrušen na duchu, s pokleslou myslí a ochablým tělem odvrátil 
se unavený a vyprahlý od puklých zdrojů země, aby se ještě jednou na
pil z pramene života...
Vnuknutím Ducha svátého zaznamenal král pro budoucí pokolení his
torii svých promarněných let a z ní vyplývající naučení." (Proroci a 
králové, str. 51.52; viz také Výchova, str. 124.125.)

j Jaká rada, opakovaná Šalomounem třikrát v jeho Písni, poukazu
je na to, že je "třeba pevně dohledat na náklonnosti a vášně" 
(Proroci a králové, str. 84)? Pis 2,7; 3,5; 8,4

u UeíavLcCk. -LuLk**. (bjdwfa. wzuxuk "

Výrok v těchto verších pravděpodobně znamená: Nezačínej proces mi
lostné hry, dokud nenastane správná příležitost a okolnosti. Šalomoun 
se snažil vážně varovat mladé lidi a pomoci jim, aby chránili svoji čisto
tu pomocí modlitby a vlastní ostražitosti.

Co může ochránit člověka před morálním pádem jaký prožil 
Šalomoun?



Šalomounovy životni vrcholy i pádyi. ukoi

Dokonalá pravda, nedokonalá nádoba
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Čtvrtek 1. října
r LccScyícc

V-

Písmo učí dokonalou pravdu prostřednictvím nedokonalých lidí. Pro 
cynické a nevěřící lidi představuje hříchem poznamenaný život vynika
jících mužů i žen bible hojný zdroj pro kritiku Boha i jeho násle
dovníků. Takoví kritikové si však neuvědomují, že "jeden z nejlepších 
důkazů věrohodnosti Písma spočívá v tom, že pravda zde není přikraš
lována a že hříchy hlavních postav nebyly vymazány." (4 T 9)
1. Jaký užitek můžeme získat, budeme-li studovat Šalomounův ži

vot i životy dalších biblických postav? Řím 15,4

"Inspirované pero líčí věrně hříchy, které přemáhaly Noema, Lota, Moj
žíše, Abrahama, Davida a Šalomouna; dokonce uvádí, že i Eliášův silný 
duch podlehl těžké zkoušce pokušení. Písmo věrně zaznamenává Joná
šovu neposlušnost a modloslužbu Izraele. Duch svátý, který odhrnuje 
oponu z lidského srdce, líčí zcela podrobně Petrovo zapření Krista, 
prudkou hádku Pavla s Barnabášem, pády a slabosti proroků i apošto
lů. Máme tedy před sebou životy věřících se všemi jejich chybami a 
porušeností, což všechno bylo prozřetelně zachyceno jako ponaučení 
pro všechny budoucí generace. Kdyby byli bez slabých stránek, byli by 
více než lidé a naše hříšná přirozenost by si při úsilí o dosažení 
podobného stupně dokonalosti zoufala. Když však vidíme, kde bojovali 
a padli, kde opět povstávali a z Boží milosti znovu vítězili, jsme 
povzbuzeni a žene nás snaha, abychom zdolávali překážky, které nám 
do cesty klade porušená přirozenost." (4 T 12)
Moudrý a přece nedokonalý král Izraele Šalomoun byl zachráněn Bo
hem, který má moc zachránit i nás. Když budeme v tomto čtvrtletí stu
dovat Píseň Šalomounovu, mějme na paměti, že autor byl mužem stej
ných vášní, jaké máme my, hříšník zachráněný Boží milostí. Slova jeho 
Písně jsou božským hlasem, který zaznívá prostřednictvím lidského, 
padlého nástroje. Poselství by se však nemělo zlehčovat kvůli hříchům 
autora.

(^2?) Používá Pán lidi bez ohledu na hříchy v jejich životě nebo až 
poté, co byly jejich hříchy odstraněny jeho mocí?



Šalomounovy životní vrcholy i pády1. úkol Pátek 2. října

1.

c) Naše rodina uvažovala o Bohu následujícím způsobem ...

2.
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Měly by nám zvyklosti společnosti nebo požadavky určitého úřadu 
či zaměstnání zabránit věrně poslouchat Boží vůli? Upravuje Bůh 
svoji vůli podle okolností, které na nás doléhají? Ve své odpovědi 
uved' nějaký příklad.

Jaké zlo vzešlo z mnohoženství, které pěstovali někteří starozákon
ní muži?

a) V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem byl blíže ke svému 
otci/matce/jiné osobě, protože ...

Doporučené studium
Prostuduj si Šalomounův život v 1 Král 3.-11. kapitole. V knize Vítězství 
lásky Boží si z "Úvodu" přečti str. 9 a 10 a v knize Proroci a králové 
prostuduj 1. a 3.-5. kapitolu (str. 17-23, 34-57).

Shrnutí
I když Šalomoun pocházel z domova, kde bylo mnoho soupeření a od
padnutí, jeho vláda začala s touhou po vedení Boží moudrostí. Jeho od
padnutí od milosti bylo způsobeno pýchou, žádostí, modloslužebnict- 
vím a vášnivou touhou po přepychu a moci. A přesto existovala jedna 
žena, kterou miloval nade všechny jako skutečnou manželku svého 
mládí. Jeho Píseň je vzpomínkou na tento jejich vztah.

Diskusní otázky
Pro obohacení manželství nebo mezilidských vztahů uvažuj o ná
sledujících myšlenkách a pak se o ně poděl se svým partnerem 
nebo blízkou osobou:

b) Významná událost v rodině mého dětství, která ovlivnila můj 
život, byla ...



Učebnice vztahů
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2. úkol
Týden od 4. do 10. října 1992

Základní text
"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já milo
val vás." (Jan 15,12)

Základní myšlenka
Píseň Šalomounova obsahuje praktické rady týkající se lásky, a mezi
lidských vztahů.

V závěrečných hodinách svého života, ještě před ukřižováním, Ježíš 
zdůraznil "nové přikázání", na které bychom neměli zapomínat: "Miluj
te se navzájem, jako jsem já miloval vás" (Jan 15,12). Toto přikázání se 
zabývá podstatou našeho života a našich vztahů.
Pro Ježíše byli lidé důležití. Učil, povzbuzoval, uzdravoval, zmírňoval 
lidské neštěstí a obnovoval v lidech Boží obraz. Vnášel do vztahu člově
ka k Bohu i k druhým lidem nový rozměr. (Viz Jan 13, 35.) Podobně pů
sobil Ježíšův Duch i na lidi ve starozákonních dobách. Píseň Šalomou
nova je toho příkladem. Zaujímá své místo mezi ostatními knihami 
bible jako Boží velká učebnice mezilidských vztahů. V jejích melodic
kých verších jakoby zněla ozvěna božského refrénu: "Milujte se navzá
jem, jako jsem já miloval vás."
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Inspirace Písma

2.
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Co uvádějí následující texty o zdroji a autoritě Písma? 2 Tim 3,15- 
17; 2 Petr 1,21

Bible je napsána inspirovanými lidmi, ale nepopisuje Boží způsob my
šlení a vyjadřování. Nacházíme v ní lidský způsob myšlení a vyjadřo
vání. Bůh není představen jako pisatel bible. Lidě často řeknou, že něja
ký výraz není božský. Bůh však sám sebe nevložil do slov, do logiky, 
rétoriky ani do bible. Pisatelé bible byli Božími písaři, ne však jeho 
perem. Inspirovaná nejsou lidská slova nebo vyjadřování, inspirovaný 
je sám člověk, který je pod vlivem Ducha svátého naplněn myšlenkami. 
Ale slova si ponechávají rysy osobního myšlení pisatele. Božská mysl a 
vůle se spojuje s lidskou myslí a vůlí; takto se lidská slova stávají i Boží
mi slovy. (1 SM 21)

Za jakým účelem nám Bůh dal své zjevem v Písmu? Jan 17,3

Čím lépe poznáme Boha a Ježíše Krista, tím víc se budeme podobat je
jich svaté povaze. "Poslušné, věřící dítko Boží spatřuje v bibli slávu 
božské moci, plnou milosti a pravdy. Bůh ve svém slově poskytuje 
lidem vědomosti potřebné pro jejich spásu. Písmo svaté je nutno přijí
mat jako směrodatné, neomylné zjevení Boží vůle, je v něm ukázán 
vzor povahy, obsahuje poučení a je zkušebním kamenem života." 
(Vítězství lásky Boží, str. 10)
3. Co tě v běžných záležitostech každodenního života více ovlivňu

je - hromadné sdělovací prostředky, přátelé, kultura nebo Boží 
slovo? Jak tě bible usměrňuje v praktických oblastech, jako je na
příklad modlitební život, zacházení s penězi nebo výběr přátel?



Učebnice vztahů2. úkol Pondělí 5. října

Vztahy odkrývají naše náboženství
Jakou důležitost připisuje bible lidským vztahům? Mat 22,37-401.

2.
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Jaké přikázání dal Ježíš křesťanům týkající se jejich jednání ve 
všech vztazích? Jan 15,12

Bible je Boží učebnicí plného života, kterou Bůh pečlivě a s láskou při
pravil. Ve světle Písma jasně vidíme sami sebe, poznáváme myšlení a 
záměry našeho srdce. Vedle našeho vztahu k Bohu bible dává nejvyšší 
místo našim mezilidským vztahům. Písmo nás učí jak se chovat k lidem 
kolem nás - k vládě, sousedům, členům církve, partnerovi, rodinám, 
nepřátelům, chudým lidem, vlastně ke každému člověku.
3. Jakou důležitost klade Ježíš na postoj k druhým lidem?

Mat 5,22-24

Služba Bohu je provázána se službou lidem. Bible nezná žádné oddělo
vání duchovního života od praktických povinností týkajících se našeho 
vztahu k jiným lidem. Udržování lidských vztahů nebo obnovování po
rušených vztahů je právě tak zbožným činem, jakým je přinesení daru 
k Božímu oltáři. Naše vzájemné jednání a vztahy mají duchovní rozměr 
stejně tak jako naše bohoslužba. Jedním ze způsobů, kterým můžeme 
prokázat lásku k Bohu, kterého nemůžeme vidět, je milovat ty lidi ko
lem nás, které vidíme.
"I když vaše úsilí o dobro nemělo úspěch devadesát devětkrát a vy jste 
sklidili pouze urážky, výčitky a nenávist, přece, bude-li po sté úspěch a 
jediná duše bude zachráněna, bylo dosaženo velkého vítězství! Jediná 
duše vychvácená ze spárů satanových, jediná duše blažená, jediná duše 
povzbuzená. Toto vám tisíckrát oplatí všechnu vaši námahu." (2 T 31)
4. Jakým způsobem mění Ježíšovo radikální přikázání "Milujte se 

navzájem, jako jsem já miloval vás" život křesťana? Jak může 
tento druh lásky napomoci při nápravě rozbitých nebo poru
šených vztahů?



Úterý 6. říjnaUčebnice vztahů2. úkol
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"Božská láska vyzařující z Krista nikdy neničí lidskou lásku, ale zahrnu
je ji do sebe. Jejím prostřednictvím je lidská láska zušlechtěna a očištěna, 
pozvednuta a povznesena. Lidská láska nikdy nemůže nést své vzácné 
ovoce, dokud není sjednocena s božskou povahou a dokud není její růst 
nasměrován k nebesům." (AH 99)

Pochopení lidských citů

Protože to, co Bůh stvořil šestého dne, bylo označeno jako "velmi dob
ré", můžeme si být jisti, že sexualita byla součástí tohoto "velmi dobré
ho" Božího stvoření.
Hřích silně narušil lidskou přirozenost. Záměrem evangelia je očistit 
nitro člověka a plně v něm obnovit Boží obraz spravedlnosti a svatosti.
2. Jakým způsobem upravuje Písmo sexuální chování a postoje?

2 Moj 20,14; 3 Moj 18,6-23; Mat 5,28; 1 Kor 6,18

Lidé jsou stvořeni jako společenské bytosti, a proto mají potřebu vytvá
řet vzájemné vztahy. (Viz 1 Moj 2,18.) Tuto touhu po společenství a 
přátelství nazýváme "intimitou". V nejhlubším slova smyslu může být 
intimita definována jako "být plně poznán, plně přijat a plně milován".
1. Jakým způsobem popisuje 1. kniha Mojžíšova základy lidské 

sexuality? Jak je hodnoceno Boží stvořitelské dílo? 1 Moj 1,27.31

Pěkný vztah přátelství můžeme uzavírat s mnoha lidmi. Pokud se však 
muž a žena chtějí navzájem dělit o mimořádnou lásku v nejhlubším slo
va smyslu, Boží slovo požaduje plné odevzdání se do manželské smlou
vy. (Viz Mal 2,14.) Plný zážitek intimity je vyhražen pouze pro muže a 
ženu v rámci manželství.
3. Jaká proměna je zapotřebí, aby lidský vztah a svazek vyjadřoval 

Boží obraz? Ezech 36,26.27
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Přínos Písně Šalomounovy

15

Jakými slovy popisuje žena svůj vztah k Šalomounovi? Pis 5,15

Jaká něžná slova používá Šalomoun pro označení své nevěsty? 
Pis 4,1.7

V Písni Šalomounově můžeme vidět dvě osoby, které budují svůj vztah 
a ten je pak ještě více sbližuje. I když jsou sezdanými manželi, zůstávají 
dobrými přáteli. Žena říká svému služebnictvu: "Toto je můj přítel." 
Slovo "přítel" zde vyjadřuje společenství a přátelství bez jakéhokoliv 
náznaku sexuálního partnerství. Upřímně označuje svého milence také 
za svého "přítele", protože přátelství je často hlubší než pouhá sexuální 
náklonnost a vzrušení. Šťastný je ten manžel nebo manželka, jehož 
partner je současně také i jeho přítelem.
2. Jakými slovy popisuje Písmo zvláštní svazek, ze kterého se 

mohou manželé těšit? 1 Moj 2,24

Ježíš zemřel, aby vysvobodil muže i ženy od satanových neúnavných 
útoků na ně jako jednotlivce i na jejich zvláštní vztah. Přesto se však 
často vyskytla v křesťanských kruzích nechuť podělit se s druhými o tu
to radostnou zprávu. Bůh se raduje z intimní lásky, kterou prožívá pár 
mající k sobě úctu. "Hřích narušil manželství stejně jako ostatní dobré 
Boží dary, které lidstvo dostalo. Evangelium má za úkol obnovit jeho 
čistotu a krásu." (Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 52)
Poselství Písně Šalomounovy k nám přichází v tomto světě hříchu, kde 
jsou stále přítomny žádost a vášeň, kde na nás útočí silná pokušení a 
chtějí nás odvrátit od Božích norem týkajících se manželství. Kniha nám 
zvláště pěkným způsobem připomíná, jak je skutečná láska čistá a 
vznešená. Tak dlouho, dokud bude v tomto světě přítomna nečistota, 
budeme opravdu potřebovat Píseň Šalomounovu.
3. Jaký dojem v tobě vyvolává otevřený popis láskyplného vztahu 

muže a ženy, kterým je Píseň Šalomounova? Co nás tato kniha 
učí o Bohu, který ji inspiroval?
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Zkouška pro Velké manželství
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Jakou metaforu užívá Starý i Nový zákon pro popis láskyplné 
jednoty mezi Bohem a jeho lidem? Iz 54,5; Jer 3,14; 2 Kor 11,2

"Svatba Beránkova" (Zj 19,7) je dnem soudu (verš 2), v jehož závěru bu
dou "svati" obhájeni. (Viz Vítězství lásky Boží, str. 306.) Během tohoto 
vyšetřujícího (předadventního) soudu Kristova nevěsta, "svati" (verš 8), 
- lidé věřící v Krista - přijali jeho milost, aby se mohli připravit na jeho 
druhý příchod. Oděni Kristovou spravedlností konají "spravedlivé 
skutky" —činy, které Bůh přijímá, protože jsou konány s vírou.
Pouze ti, kteří udržují svůj čistý vztah s Kristem, jsou schopni konat 
skutky, které Bůh přijímá. (Viz 1 Jan 2,29.) Jsou popsáni jako "spra
vedliví, tak jako on je spravedlivý" (1 Jan 3,7). Protože Kristus sídlí v je
jich srdci prostřednictvím Ducha svátého, mají spravedlivé srdce (Řím 
8,9.10). Toto je onen "čistý kment", o kterém hovoří Zj 19,8 - Kristus 
naše spravedlnost, který naplňuje naše srdce, vede nás a posiluje. Svatí, 
kteří se těší z "večeře svatby Beránkovy" jsou očištěni na této zemi, aby 
mohli být při setkání s nebeským Ženichem bez poskvrny, oblečeni 
v dokonalé svatební roucho Kristovy spravedlnosti.
3. Bez ohledu na to, zda žiješ v manželství Či jako svobodný, jak tvé 

vztahy odrážejí tvé úzké společenství s Ježíšem? Je jeho přítom
nost ve tvém životě zdrojem tvé schopnosti vzájemně se s druhý
mi ovlivňovat doma i mimo domov?

Naše vlastní manželství, manželství ostatních lidí a naše úzké přátelské 
vztahy nás učí, co to znamená mít vztah k Bohu. Teplo blízkých přátel
ských vztahů nám poskytuje milost Boží a dává nám příležitost tuto mi
lost předávat i druhým.
2. Jakým způsobem popisuje Bůh přípravu jeho lidu na svůj druhý 

příchod? Zj 19,7-9
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Způsob, kterým mi bible pomohla zlepšit mé vztahy k lidem, je:3.

17

Nejnovější změnou, kterou do mého života pomohla přinést bible, 
je:

Diskusní otázky
Uvažuj nad následujícími myšlenkami 
partnerem nebo blízkým přítelem:

Člověk, který mi nejvíce pomohl porozumět bibli, je/byl
(doplň jméno člověka), protože ...

Shrnutí
Píseň Šalomounova pochází od Boha a vede k Bohu. Tím, že Písmo 
odhaluje něco z těch nejjemnějších svazků, jež lidské srdce může znát, 
pozdvihuje nás k Bohu a hluboce propojuje naše srdce s božským.

a pak se o ně poděl se svým

Doporučené studium
Uvažuj nad vztahy popsanými v 1 Moj 27. kapitole. Které potřeby po 
přijetí a lásce jsou zde popsány, jak byly naplněny či zklamány? Jaké 
poučení z tohoto příběhu je pro nás dnes důležité? V knize Patriarchové 
a proroci si prostuduj kapitolu "Plán vykoupení" (str. 36-42).



Výstava korunního klenotu
Pis l,1.5-7; 3,7.9.11; 4,1-15
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Základní myšlenka
Zamýšlení se nad Písní Šalomounovou jako nad vynikající ukázkou 
hebrejské literatury nás vede k hlubšímu oceňování Božího poselství 
k nám.

Základní text
"Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují 
květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší ze
mi." (Pis 2,11.12)

3. úkol
Týden od 11. do 17. října 1992

Poezie je jednou z hlavních literárních forem, které bibličtí pisatelé pou
žívali k předávání hlubokých myšlenek posvátné pravdy. Právě svojí 
návazností myšlenek, rytmem, různými obrazy a barvitým vyjadřová
ním může biblická poezie snadno a živě vyvolat vznešené pocity, zau
jmout představivost a svoje poselství uložit natrvalo do naší paměti.
Lidé často poezii zpívali za doprovodu hudby. Hudba dává poezii větší 
hloubku a vytváří tak nové umění, jež potěšuje mysl i ducha. Píseň 
Šalomounova patří mezi taková umělecká díla. Již první verš nás ujišťu
je, že Píseň je nejkrásnější z písní Šalomounových.
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Kdo je autorem Písně a jaká je její literární forma? Pis 1,1 
l! ŠQloiueuuo'nl-fq

Jaké další informace můžeme nalézt o autorovi Písně?
Pis 3,7.9.11; 8,11,12

"ktAŽ •ŠdícUtOM.U'' ' SíiÉOluCUK.
Šalomoun, moudrý a nadaný vládce Izraele, napsal 1.005 písní (1 Král 
4,32); tato je však prohlašována za jeho nejlepší. Pro Šalomouna jako au
tora svědčí: zmínky o rostlinách, zvířatech, znalost paláce, přímé uve
dení jeho jména i samotné téma Písně - milostný vztah a manželství 
královské dvojice. Ellen G. Whiteová uvádí, že Šalomoun napsal svoji 
Píseň "inspirován Duchem svátým" (Myšlenky z hory blahoslavenství, 
str. 42). Co GTXZlóft lóU.L7uE(t -
Posvátná poezie a hudba zaujímaly čestná místa mezi hlavními před
měty, které se studovaly ve starověkých prorockých školách a mají 
důležité místo i v životě dnešních lidí.
"Význam zpěvu jako výchovného prostředku nesmí být nikdy ztracen 
se zřetele. Naplňte svůj domov sladkými a čistými zpěvy; pak v něm 
bude méně výtek a přibude laskavosti, naděje a radosti. Pěstujte zpěv 
ve škole a žáci budou přitahováni blíž k Bohu, ke svým učitelům i k so
bě navzájem." (Výchova, str. 136)
3. Která slavná, vítězná píseň lásky uzavírá bibli? Kým a komu je 

tato píseň zpívána? Zj 19,6-8 AšeC P^S)
■Je sÁci pu. i tiuVást- \ree( a ÍqSto

j ujat «. PůU .
"Cenu našeho vykoupení nemůžeme pochopit. Pochopí ji vykoupení, 
až budou stát s Vykupitelem před trůnem Božím. Tehdy, až sláva věč
nosti okouzlí naše smysly, vzpomeneme, že to vše opustil Ježíš pro nás, 
že pro nás nejen opustil nebeské dvory, ale že pro nás podstoupil ne
bezpečnou cestu, na níž mohl padnout a utrpět věčnou ztrátu. Tehdy 
složíme své koruny k jeho nohám a zapějeme: Hoden jest Beránek zabi
tý vžiti moc i bohatství, moudrost i sílu, čest, slávu a požehnání!" (Tou
ha věků, str. 82)

Mohla by některá z písní pomoci tobě, tvému příteli nebo něko- 
muve tvé rodině? Jaký vliv má zpěv v období skleslosti a poku
šení? Proč je zpěv tak důležitou součástí bohoslužby? Zkuste 
dnes zpívat při rodinné pobožnosti.



3. úkol Výstava korunního klenotu Pondělí 12. října

Hlavní postavy Písně Šalomounovy

1) Pis 1,5-7.15

2) Pis 1,16; 2,16; 3,7-11

3.
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Píseň Šalomounova je jedinou knihou bible, která je celá psaná formou 
rozhovorů hlavních postav.
1. Uved' hlavní postavy Písně Šalomounovy.

U . o - u

Hlavní ženská postava je nazvána "Sulamitská" (Pis 6,12). To by mohlo 
odkazovat na její rodnou vesnici. Avšak žádné místo jménem Sulem 
neni známé z doby krále Šalomouna (asi kolem r. 950 př. Kr.), i když 
vesnice Sunem (asi 11 km východně od Megidda) určená pokolení 
Izachar (Jo z 19,18) byla nazývána Sulem do 4. století po Kr. Píseň 
naznačuje, že Šalomoun mél známost se ženou, která pocházela ze se
veru - viz odkazy na Libanon a jeho hory (Pis 4,8).
Někteří učenci poukazují na to, že slovo překládané jako "Sulamitská" je 
ženským tvarem jména "Šalomoun". Tento výklad by pěkně zapadal do 
záměru této básně představit ženu jako Šalomounův rovnocenný 
protějšek. Z toho vyplývá, že ono slovo je spíš titulem, jenž by měl být 
překládán jako "Šalomounka" nebo "paní Šalomounová"; v našich úko
lech budeme raději používat osobnější "Sulamitská".
Mužská postava, Šalomoun, označuje svoji ženu za "svou lásku", "svou 
nevěstu", "svou společnici", "svou holubičku", "dokonalou" a také za 
"svou sestru" (Pis 4,9.10.12; 5,1), což je něžné označení milenky, jenž se 
objevuje i v jiné poezii Blízkého východu. Žena označuje Šalomouna 
jménem a nazývá ho "králem", "svým milovaným" a také "svým příte
lem" (Pis 5,16).
2. Které další postavy se v básni objevují? Pis 1,5; 2,7; 3,11 —

uíVatŽo ti. / i . — , u

Jaký význam má skutečnost, že se v básni téměř neobjevují 
osobní jména? Jaký vliv má používání něžných a zamilovaných 
jmen? Myslíš si, že by používání takových jmen umocnilo štěstí 
ve tvém domově?



Úterý 13. říjnaVýstava korunního klenotu3. úkol

Poetická forma a mluvčí

2.

klad paralelismu mezi verši 1,13.14.

Sulamitská: l,2-4a.4c.4f-7.12-14.16; 2,13-3,5; 4,16; 5,2-8.10-16; 6,2.3.10.;
7,lb.l0b-8,4.5b-7.10-12.14
Šalomoun: 1,9-11.15.17; 2,2; 3,(6-10).ll; 4,1-15; 5,la.(lb); 6,4-9.11.12; 7,2- 
10a; 8,(5a).13
Jeruzalémské dcery: l,4b.4d.4e.8; 5,(lb).9; 6,1
Bratři Sulamitské: 8,8.9
Přátelé: (3,6-10); 7,1a; (8,5a)

Jak může určení postav napomoci našemu porozumění básně?

Moderní biblické překlady zpravidla rozdělují text Písně Šalomounovy 
do různých částí podle hlavních a vedlejších postav. Z gramatického ro
du čtenář obvykle snadno rozezná, kdy mluví muži a kdy ženy.
1. Možná, že by ti pomohlo poznamenat si do své bible mluvčí a 

postavy básně. Pokud to v některých případech není jednoznač
né, jsou uvedeny v závorkách. Písmeny "a", "b", "c" jsou označeny 
části veršů.

Pis 2,8: "Hle, právě přichází, hory přeskakuje, ( 
phďUarsr i?, přes .

Pis 4,7: "Celá jsi krásná, přítelkyně moje ,

Pis 7,13: "Pohledíme, zda pučí vinná réva (
-řťXa VkKÍ Je_ M

Paralelismus dává nespočetné básnické možnosti. Povšimni si napří-
• ' ’ 1 ’• |'e pfo KKU4. u,

’’ Hcot^cu- ('e jít® u 
, .» i i< 0

Stejně jako i jiná hebrejská poezie, Píseň Šalomounova dosahuje rytmu 
pomocí paralelismu, což je "vyvážená symetrie formy a smyslu", která 
je nazývána "myšlenkovým rytmem". Jednou z jeho forem je tzv. syno
nymický paralelismus - dvojice výroků stejného smyslu, seřazená jako 
zvuk a jeho ozvěna.
3. Následující verše obsahují synonymický paralelismus. U každé

ho z nich doplň jeho "ozvěnu".
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Obrazy z přírody

Lilie (Pis 2,1.2)

Gazela (Pis 2,8.9)

3.
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Charakteristickým rysem básně je její zasazení do prostředí přírody.
1. Co autor Písně vyjadřuje popisem přírody? Najdi podobné obra

zy z přírody v podobenstvích Ježíše Krista.

Boha. Pravé učení nepůsobí
(Kristova podobenství, str. 57)

Jaký užitek nám podle Božího plánu měla přinášet příroda? 
Jakým způsobem k nám příroda mluví? Co nám o pisateli Písně 
naznačují časté zmínky o přírodě?

IUjEC k uX

yjadřuje žalmista podobné pocity vděčnosti a 
mřitelského díla? Žalm 104,24-26

Uiecůuo jK učCwxt

"Příroda v sobě zahrnuje podivuhodné naučení. Boží pravdy můžeme 
pozorovat na zemi, v moři i na obloze. Celá příroda nás učí o nebeské 
moudrosti a věčné pravdě. Hříšný člověk jí však nerozumí. Hřích za
temnil jeho rozhled, neumí si přírodu vysvětlit, aniž by ji kladl nad 

na mysl těch, kdo zavrhují Boží slovo."

"iAn-kk itj.f-ouS.kX
* Cpe 11

Holubička (Pis 2,14) /*’L “
fl *^1 pv-au^11 1 S<d_et 'XiAí-AzCX

Zahrada (Pis4,12-15*) 1 “ ř-

Slunce a Měsíc (Pis 6,10) '2ílí<uí^1’ “Luua.“ ** 4

Je zřejmé, že Šalomoun měl velké poznání přírodních věd. Zmínky 
o zvířatech, rostlinách, zahradách, sadech, vinicích, koření, voňavkách a 
drahých kamenech představují tak svěží popis, že se s ním mohou 
ztotožnit i dnešní čtenáři. Mimoto, způsob, kterým je zde představena 
příroda, pozvedá naši mysl k Bohu.
2. Jakým způsobem v; ‘

radosti z Božího stvořitelského díla?
^vtru. +vcT

wf x £v. 2A )
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Symbolika Písně Šalomounovy

i.

a) "Neuhlídala jsem však vinici vlastní." (Pis 1,6)

2.
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může

Píseň Šalomounova často používá přirovnání a metafory, slova nebo 
4 fráze naznačující podobnost nebo souvislost mezi věcmi a myšlenkami. 
-^'■(Viz Pis 2,2.9.) Bohaté použití takových symbolů zvyšuje literární hod

notu Písně a umožňuje, aby autor jemně a citlivě vyjádřil intimní vztah 
mezi mužem a jeho ženou.
Přirovnání, která se objevují v Písni, jsou krátkými podobenstvími, jež 
jsou plná významu. Jestliže porozumíme jejich symbolice, otevřou se 
nám dveře poznání poselství celé knihy. Textová souvislost (kontext) 
nám pomůže určit význam textu.

Jaký je podle tebe smysl následujících metafor? Co nám 
pomoci vyložit tuto symboliku?

b) "Nejčistší olej — tvé jméno." (Pis 1,3)

c) "Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš 
odpočívat stáda za poledne!" (Pis 1,7)

Jaký způsob vyučování umožnil Ježíšovi nalézt cestu k lidským 
srdcím? Mat 13,13.34

MlbMjLccOv í, *■'

"Spasitel měl své posluchače seznámit také s pravdami, které nebyli při
praveni přijmout ani pochopit. To byl další důvod, proč učil v podo
benstvích. Spojil svá učení s každodenními zážitky, zkušenostmi ze 
života a přírodními jevy. Tím upoutal pozornost lidí a zapůsobil na je
jich srdce. Když později znovu viděli věci a výjevy, které Pán Ježíš pou
žil k znázornění svého učení, vzpomněli si na slova nebeského Učitele. 
Lidé, kteří na sebe nechali působit Ducha svátého, poznávali stále hlou
běji smysl Spasitelova učení." (Kristova podobenství, str. 9)
3. Kdybys byl býval slyšel Ježíšova podobenství, byl bys přijal jeho 

poselství nebo se mu vysmál? Podle čeho se rozhoduješ, zdali je 
něco pravda či nikoliv?
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1.

2.

3.

4.

24

Doporučené studium
Čti znovu 1. kapitolu Písně Šalomounovy a přemýšlej o významu jejích 
symbolických a poetických výrazů. Pokud máš tu možnost, přečti si 
také kapitolu "Poezie v bibli" z SDA Bible Commentary (vol. 3, pp. 17- 
28) a "Poezie a píseň" z knihy Výchova, str. 159-168 orig.

Diskusní otázky
Napiš, jak ti tento úkol pomohl více si cenit Písma.

Jak krása přírody působí na tvůj duchovní život? Upevňují se vzta
hy mezi členy tvé rodiny společným pobytem v přírodě? Jak bys 
mohl včlenit víc přírody do svého každodenního života?

Způsobily poznatky získané v 
tvém vztahu k Písmu?

tomto úkolu nějakou změnu ve

Tento úkol zdůraznil důležitost zpěvu v bohoslužbě. Jaký druh 
hudby považuješ za vhodný pro bohoslužbu? Proč? Jak hudba mů
že ovlivnit tvůj každodenní život s Kristem?

Shrnutí
Jak nás Bůh obohacuje Písní Šalomounovou! Dal nám v ní pravdy o lás
ce a milování v nádherném "dárkovém balení". Pravdu Krále králů vy
jádřil pozemský vládce podobný uměleckému řemeslníkovi, který prá
vě dokončil vzácný drahokam a ukládá jej do skříňky odpovídající jeho 
nádheře. Poezie v Písni vyjadřuje skutečnosti životně důležité pro naše 
manželství, naše domovy a rodiny. Píseň Šalomounova nám znovu při
pomíná, že když Bůh dává, dává v hojnosti - dává dobrou míru, natla
čenou, natřesenou a vrchovatou.
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Základní text
"Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom 
z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději." 
(Řím 15,4)

4. úkol
Týden od 18. do 24. října 1992

Základní myšlenka
Píseň Šalomounova je nejen popisem manželské lásky ale i symbolic
kým popisem Kristova vztahu s jeho lidem.

Ve vztahu muže a ženy a ve vztahu, který má Ježíš Kristus se svým li
dem, můžeme vidět mnoho podobností. Často se stává, že muž usiluje 
o získání lásky ženy ještě předtím, než se o něj žena vůbec zajímá. Po
dobně i Kristus za nás zemřel ještě v době, kdy jsme o něj neměli žádný 
zájem, a snaží se nás k sobě přitáhnout ještě předtím, než my vůbec za
toužíme být s ním spojeni a sjednoceni.
V době známosti se muž i žena snaží navzájem si porozumět a upevnit 
vzájemný vztah. Chtějí, aby jejich svazek vytrval. Tak je tomu i s čer
stvým křesťanem, který vstupuje do vztahu s Kristem, snaží se porozu
mět jeho cestám a přímo s Ježíšem na modlitbě rozmlouvá.
Manželství symbolizuje neustálou jednotu s Kristem, která poukazuje 
na nezrušitelné pouto lásky.



4. úkol Boží dar lásky Neděle 18. října

O <£

26

Příběh v pozadí Písně Šalomounovy
Lj Jaký příběh se odehrává v pozadí básně? Můžeš jej sestavit na 

základě následujících textů? Pis 1,4.6.7.12; 2,4; 3,1.4.6-8; 4,8; 8,1.2.5 
ktíťí-i CcC.udxO díVlA

? V současné době převažují dva názory týkající se počtu hlavních postav 
L v Písni Šalomounově:
J?l. Dvě postavy — Šalomoun a vesnická dívka Sulamitská. H. H. Rowley 

 tento názor stručně shrnuje: "Král ji uviděl a zamiloval se do ní, odvedl 
r^ji z její rodné vesnice a v Jeruzalémě z ní učinil svoji nevěstu; jeho toliko 
r tělesná láska byla povznesena na pravou a čistou lásku."
3 2. Tři postavy - Šalomoun, vesnická dívka Sulamitská a její pastýř-mile- 
4nec. "Dívka odmítala královy návrhy; přestože ji král odvedl do svého 
^paláce, byla stále věrna svému venkovskému nápadníkovi. Král však 

nezískal dívčinu lásku a dovolil jí, aby se vrátila zpět ke svému mláden- '
1 ci. Kniha popisuje vítězství čisté lásky nad lichotkami královského dvo
ra-" ua <8^ u-£ t

^2. Co je zaznamenáno o ženách, se kterými Šalomoun uzavřely
manželství? 1 Král 3,1; 11,1; 14,21— —t‘ O dědí, &

Ti, kdo zastávají teorii tří postav v příběhu, nepovažují Šalomouna za 
autora knihy. Tato teorie staví Šalomouna do tak nepříznivého světla, 
že by bylo velmi obtížné pochopit - v případě, že teorie má pravdu - 
jak mohli rabíni vůbec dovolit, aby se taková kniha dostala do biblické
ho kánonu. My se kloníme k názoru, že báseň popisuje dobu známosti a 
manželství Šalomouna s jednou z jeho žen, i když se Písmo o ní nikde 
nezmiňuje. V této básni, jež je napsána prostým venkovským stylem 
poezie Východu, popsal Šalomoun poetickým způsobem lásku k jeho 
oblíbené královně. Tato Píseň však může být písní každého man- 

^^elského páru nebo i těch, kdo se těší z blízkých mezilidských vztahů.
3?) Proč je důležité, aby báseň oslovila nejen naše srdce ale i rozum? 

-—' Proč je téma této knihyštále moderní?



4. úkol Božť dar lásky Pondělí 19. října 
q. LučS.cťf.t-c £.(, 

L" ěccí^^ ■?7v^k' = 
Tělesné vyjádření lásky vc^^olu.^

' Ucí (pt^ biT lu< h^í <n
(1J Jakými slovy začíná Píseň Šalomounova? Pis 1,2 Co nám tento 
_ verš a další verše, např. 1,13; 2,6; 7,7-10, říkají o charakteru básně?

K * * (Z 1^.2 u-m. Le O-C^c
Píseň Šalomounova je pozváním do soukromí manželského páru. Oni 
se nečervenají, když mají otevřeně hovořit o tělesné stránce jejich lásky. 
Některým čtenářům se v dnešní době může zdát, že je jejich mluva pří
liš upřímná, odvážná a konkrétní. Otevřenost a upřímnost Písně Šalo
mounovy je však plně v souladu s kladným postojem Písma k lásce a 
sexualitě.

Jakým způsobem popisují kapitoly o !
původně dobrý Boží dar? 1 Moj 1,27.31; 2,23-25 —

•* luxvře a řeux^ Ý

3) K jakému účelu používají následující texty obraz manželské 
■—' Jašky? Tak tyto texty potvrzují celkově kladný postoj proroků 

k sexualitě? Iz 54,5; 62,4.5; Jer 2,2; 3,8.20; Ezech 16,8; Oz l.-3.kap.
TJhvh {g cCRxoÍLut,!

Někdy se můžeme setkat s názorem, že intimní život člověka se neslu
čuje s jeho duchovním životem. Biblická víra však nikdy neodděluje 
tělesný svět od duchovního. Z hlediska bible je člověk se všemi svými 
projevy -jak tělesnými, duševními i duchovními považován za celek.
4.j Učení adventistů sedmého dne týkající se podstaty člověka a 

-—zdravotních otázek vyjadřuje naše přesvědčení, že člověk je 
jeden nedělitelný celek. Jaký je vztah mezi duchovním životem a 
citovými a tělesnými touhami křesťana?

stvoření sexualitu jako
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(£>>Vťv^.

Pis 2,4

Pis 8,6.7

Pis 5,10.16
Pis 6,4.10

Pis 4,7
Pis 4,15

Láska 
Boby?i 
1.

Obraz božské lásky to AA— (
anníezi Šalomounem a jeho nevěstou znázorňuje vztah lásky mezi 
■m a jeho lidem.
Bible označuje Izrael jako manželku Hospodinovu (Iz 54,5). Ke 
komu je přirovnána křesťanská církev? 2 Kor 11,2; Éfez 5,25-27; 
Zj 21,2 PUUlA -r,

G>i-v <ax.io ífecueG* H £

"Jak Starý tak i Nový zákon používá manželského svazku pro znázor
nění úzkého a svátého spojení mezi Kristem a jeho lidem - mezi Spasi
telem a těmi, které vykoupil za cenu Golgoty... V Písni Šalomounově 
slyšíme hlas nevěsty, která říká: Můj milý je můj a já jsem jeho. A ten, 
který je pro ni významnější nad tisíce jiných, odpovídá své vyvolené: 
Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny v tobě není (Pis 2,16; 5,10; 
4,7)." (Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 52)
'2.\ Povšimni si, které stránky jednoty mezi Kristem s jeho lidem 

Sk + cícix1*- _
Uft.

Radostný pokoj a odpočinek v Kristu (7 T 69; Výchova, u 
str. 215) ‘ usxííía Kuicibi^ itxu.c<
Odění Kristovou spravedlností při nebeské hostině 
(Kristova podobenství, str. 119) <to íLouxm
Kristův vztah k církvi na základě jeho oběti (MH 356)-^poÍ 

Nevyčerpatelný zdroji milosti v Božím slově (Myšlenky 
z hory blahoslavenství, str. 22)
Krása Kristovy povahy (Výchova, str. 55; Ev 186)
Církev oděna Kristovou spravedlností naplňuje sve 
božské poslání (Proroci a králové, str. 476; 5 T 81.82) 
Kristova trpělivá láska (Výchova, str. 75) |

s—symbolicky popisují následující texty:

Pis 2,3
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4. úkol Boží dar lásky Středa 21. října
o- o4e<A<z LcíxVíha

/
Morální porušenost a odpadnutí 
/ A€- D>u/ o-

Pi-o c
Jak bible,popisuje odpadnutí a nevěru Božího lidu? Ezech 23,2- 
4.30; Oz 2,2; Zj 17.kap. /  11 td ft-íAo

’pi-& C oJ^TCtc"1*

Bible přirovnává nevěru Božího lidu k morální nečistotě. Starověký 
Izrael byl Boží nevěstou, která upadla do duchovního cizoložství. Bible 
představuje moderní duchovní Babylón jako nevěstku, se kterou smil
nili králové země (Zj 17,1-6). Důvody pro použití tohoto obrazu jsou 
zjevné:
1. Bůh považuje svoji církev za svoji nevěstu. Jakýkoliv obrat ke světu 
hříchu na straně Božího lidu je považován za nevěrnost manželskému 
slibu nebo smlouvě, do které Boží lid vstoupil.
2. Kdykoliv se mužové a ženy odvrátí od Boha, stávají se nástroji zla. 
Satan a jeho andělé využívají zděděných sklonů mysli a těla a snaží se 
člověka zaplést do nemorálního způsobu života i myšlení. Povšimněte 
si úzké souvislosti mezi modloslužbou a nemorálním jednáním v ději-

9 nach lidstva. Nevěrnost Bohu má ničivé morální a tělesné následky jak 
_pro samotného člověka tak i pro celou společnost.

2.' Jakým způsobem ukazuje apoštol Pavel na úzký vztah mezi 
x duchovním odpadnutím a sexuální nernravností? Řím 1,22-32

\j.2i ''tPCT-MťUx fée/iA (xíUAeícúif Uxu. CcSrpezc 
CKc-hx-u -' • p <X. • • • Lu3 ie ct< Ua. rtx-ČT

Pavel považovat celé lidstvo za odpovědné Bohu, protože Bůh dal všem 
lidem jisté poznání (Řím 1,20). Ale pro jejich nevěru se "jejich scestná 
mysl ocitla ve tmě" (Řím 1,21). Výsledkem toho byla sexuální úchylka a 
zjevné citové a tělesné strádání. "Jejich ženy zaměnily přirozený styk za 
nepřirozený a stejně... muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na 
sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost." (Řím 1,26.27) 
Bez omezujícího vlivu Ducha svátého se lidé stali horšími než jsou zví
řata. Sexuální schopnosti dané Bohem a určené k vzájemnému duchov
nímu, citovému a tělesnému obohacení obou manželů se staly nástroji 
nesvatého jednání a nejhorší nečistoty.

**3^ Pokud žiješ v manželství, jak bys ohodnotil váš vzájemný vztah 
s J _ye~sřóvnáni se vztahem Ježiže Krista k jeho církvi? Prožíváš se

svým partnerem takovou radost a potěšení, jakou prožíval Šalo
moun se svou Sulamitskou? Pokud jsi svobodný, odrážejí tvé 
vztahy k ostatním lidem Kristův vztah lásky?
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a potěšení ze

Boži dar lásky Čtvrtek 22. října

<»b SPot
P t írCc^/

Vrchol pravé lásky
_ Co £CO £ cr

Jakými radostnými slovy popsal Šalomoun radost 
své nevěsty? Pis 4,16-5,1 uav-S^a 2€-<Átťfc(^

Vrcholem Písně Šalomounovy je popis událostí svatební noci. Šalo
moun, který je se svou nevěstou sám, ji přirovnává k příjemné, vonící, 
ale přesto uzavřené zahradě (Pis 4,12-15). Dívka zve svého ženicha, aby 
vstoupil do zahrady a pojedl. Šalomoun přijímá její pozvání a dva ná-

4 sledující jemně formulované verše (Pis 4,16; 5,1), jež popisují dovršení 
jejich lásky, jsou ústředním bodem v Písni. Jsou umístěny přesně do 
středu hebrejského textu, jenž má 111 veršů od 1,2 do 4,15 a dalších 111 
veršů od 5,2 do 8,14.

* Protože Bůh chtěl, aby jednota manželského svazku byla symbolem Bo
žího úzkého vztahu k jeho lidu, jsou tyto verše a celé zaměření Písně 
Šalomounovy mimořádně významné.
2. Kdy dojde k vrcholu manželského svazku mezi Kristem a jeho 

lidem? Zj 19,7-9; 21,1-7.9-11 ... , ÍWSL Cu Q b fc.
"S-cn+ixi (šit 1 ŮCcUlm

Svatební obřad mezi Kristem, nebeským Ženichem, a jeho lidem, "svá
tými" žijícími na zemi, bude ukončen při závěru vyšetřujícího (předad- 
ventního) soudu. Po této události bude následovat druhý Ježíšův pří
chod, kdy nebeský Ženich přenese svoji čistou nevěstu do nebeského 
Nového Jeruzaléma. (Srovnej s Jan 14,1-3; 1 Tes 4,16-18.) Zde se bude 
nevěsta po tisíc let těšit z ovoce Ježíšovy milostivé lásky a on s ní bude 
společně vládnout v nebeském království. (Viz Zj 20,4.)
Zjevení 21. kapitola popisuje Nový Jeruzalém jako "nevěstu ozdobenou 
pro svého ženicha" (verš 2). Apoštol Jan viděl "nevěstu, choť Beránko
vu" (verš 9) a dokonale souměrné "svaté město Jeruzalém, jak sestupuje 
z nebe od Boha".
Nádhera svátého města představuje duchovní dokonalost spasených, 
kteří budou v tomto městě také bydlet. Milostí Kristovou mohli zvítězit 
nad satanovými úskoky a nástrahami. Jako je Nový Jeruzalém ve všem 
dokonalý, tak je i Boží lid plný Ducha svátého duchovně dokonalý. 
Manželská smlouva, do které vstoupila nevěsta ještě na zemi, nyní do
chází svého naplnění a vrcholu ve věčném Božím městě.
3. Už jsi prožil hloubku lásky svého nebeského Ženicha?



Boží dar lásky Pátek 23. října4. úkol

2.

3.
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Jakým způsobem vnesl tento úkol do tvého života naději, o které se 
zmiňuje náš základní verš?

S kým se můžeš o tuto naději podělit? Komu bys mohl vyprávět 
osobní svědectví o požehnání, jež do tvého života přináší Písmo?

Doporučené studium
Porovnej text Mat 25,1-13 se stranou 305 a 306 (kapitola "Ježíš Kristus 
náš zachránce") v knize Vítězství lásky Boží.

Diskusní otázky
Jak ti tento úkol pomohl lépe porozumět Písni Šalomounově?

Shrnutí
Píseň Šalomounova má jak doslovný tak i symbolický význam. Radost, 
kterou prožívá šťastné manželství, je symbolem radosti, kterou vzájem
ně prožívají Kristus a jeho lid. Tak jako manželská láska přináší muži a 
ženě nejvyšší rozkoš, tak také vrcholem Kristova manželství s jeho 
církví bude úchvatné štěstí, jež potrvá navěky.



Hledání srdce
Pis 1,2-8
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5. úkol
Týden od 25. do 31. října 1992

Základní myšlenka
Pro budování úzkých vztahů je nutné ujištění o tom, že člověk má 
velkou hodnotu.

Základní text
"Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: 
Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj." 
(Iz43,l)

Píseň Šalomounova začíná třemi krátkými vzpomínkami na začátky 
manželského života Sulamitské v paláci jejího královského manžela. 
Touha po lásce a pozornosti, kterou vyjadřuje hned na začátku, pak 
udává tón celé básně. Avšak touhy jejího srdce jdou dále. Chce mít jisto
tu, že je opravdu přijímána a že skutečně někomu patří. Toto její hledá
ní je společným rysem všech žen i mužů ve všech dobách. Rozhovor 
Sulamitské s jejím manželem a jejich návštěvníky nám dává možnost 
uvažovat o všeobecné lidské touze po ujištění o osobní hodnotě člově
ka.
Tato základní lidská potřeba ovlivňuje náš smysl pro tělesnou i duševní 
pohodu a formuje naše mezilidské vztahy. Pochopit ono hledání srdce 
znamená lépe porozumět Bohu, pochopit, že v našem životě potřebuje
me Boha i ty, kteří jej milují.



5. úkol Hledání srdce Neděle 25. října

Toužící srdce

i.
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Nevěsta si je vědoma, že i jiní jsou přitahováni k Šalomounovi. Skupina 
mladých žen, se kterými rozmlouvá Sulamitská v celé básni, zdraví krá
le vstupujícího se svou ženou do jejich soukromého pokoje: "Budeme já
sat a radovat se z tebe, připomínat tvé (Šalomounovo) laskání opojnější 
než víno." (Pis 1,4)
Sulamitská není naivní, pokud jde o tento projev přízně. Vzala už na 
vědomí a uznala skutečnost "Proto tě dívky milují" (Pis 1,3). Nyní pro
hlašuje "Právem tě všichni milují" (Pis 1,4). Proč se však dvakrát zmiňu
je o tom, že ženy milují Šalomouna? To, co Sulamitská říká, míní vážně. 
Zdá se, že hovoří v určitém roztoužení a tyto verše pak dávají vyznít 
celé části 1,2-8. Zdá se, že její slova vyzývají Šalomouna k určité odpo
vědi.

^3?/ Jakou odezvu očekává Sulamitská od svého manžela? Jak by měl 
Šalomoun odpovědět?

Jakou naléhavou prosbu předkládá Sulamitská svému manželo
vi? V jakém smyslu udávatento verš tón celé básni? Pis 1,2

a uxt ipcZíkOřcu.

Báseň nás hned na začátku zaujme svým upřímným a otevřeným 
vyjádřením touhy Sulamitské po lásce. Tato neobvyklá kniha obsahující 
mimořádný vhled do manželského života začíná prosbou o lásku. Po
dobnou prosbou kniha také končí, i když je zahalena do symbolického 1 
jazyka (Pis 8,14). "Láska" v Pis 1,2 ("laskání" - ČEP, "milost" - král.) je [ 
překladem hebrejského slova, které spíše naznačuje tělesnou lásku a 
mezilidsjké vztahy_než lásku jako nějakou abstraktníjnyšle nku. Píseň 
Šalomounova na tomto místě používá množné číslo (stejně tak i ve 
verších 1,4; 4,10 a 7,13), čímž označuje "milování jako milostný akt".
V Písni Šalomounově nacházíme občasný přechod od používání osob
ních zájmen třetí osoby k zájmenům druhé osoby. Tak je tomu i v Pis 
1,2: "Kéž políbí (on) mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání . 
než víno."hxC přťCÍ-wfííeí' OCvcc, píTSuk



5. úkol Hledání srdce Pondělí 26. října
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Oddaná manželka ,, ' •
tíďiéT Cuí^viuTi^p £qQj

Proč Sulamitská volí takový způsob řeči, jaký vidíme v její roz
mluvě s dcerami Jeruzalémskými? Pis 1,5.6

1 CčKaa" puualo«<R*.. . CvuCtd'^ bA Uj-t"__ '
Sulamitská cítí rozdíl mezi svým původem, osobním vzhledem a pří
pravou na život v královském paláci v porovnání s krásnými ženami, 
které byly zušlechtěny na královském dvoře (verše 5.6). Protože praco
vala ve vinicích patřících její rodině, byla velmi opálená.
2. ) _Co znamená výraz "vlastní vinice" v Pis 1,6?

*'• ... - vdlt-K L? uZZČ ^í.r<Xí< (- u3a<'2
u&sUf. ‘i ' 1

Možná měla Sulamitská svoji vlastní vinici. Ale v tomto verši jde o něco 
hlubšího. Výrok o tom, že je opálená, je v přímé souvislosti s výrokem o 
"vlastní vinici", kterou neuhlídala. Vinice vlastně označuje ženu. Tento 
symbol se v knize později rozšiřuje a mění na rajskou zahradu plnou 
vonných rostlin, keřů, exotického ovoce a osvěžujících pramenů (Pis 
4,12-5,1). iUla tWuJ- Saa 74<TtCC'tACA -W. .
"Duše" (Pis 1,7 - král.) označuje celou bytost - duchovní, citovou, du
ševní a tělesnou jednotku. Tato žena ujišťuje svého muže o lásce na celý 
život, která zahrnuje celou její osobu. Manželství je úplné odevzdání se 
na celý život. Stejně trvalé má být i naše odevzdání se Ježíši jako Pánu a 
Spasiteli.
3. Co si myslíš, že je v pozadí otázky, kterou žena pokládá Šalo- 

mounovi? Pis 1,7 uď.... ďtt. Uaícv tl aíc uscAaŠ
Co *

Její otázku lze doslova přeložil: "Kde paseš? Kde odpočíváš v poledne?" 
Žena zve Šalomouna, aby s ní strávil čas^ přestože že je velmi zane
prázdněn důležitými státními záležitostmi.
Zdá se, že odpověď přichází od návštěvníků Sulamitské. Mluví s ní 
jako s nově příchozí ke královskému dvoru. Měla by hledat Šalomouna 
("vyjdi po šlépějích stád", verš 8). Označení Sulamitské jako pastýřky 
("kůzlátka svá pas u pastýřských kolib") je metafora, která naznačuje, že 
tato žena hrála důležitou roli rovnocenné partnerky "pastýře" Izraele.
4. j Jsou touhy a zájmy Sulamitské realistické? V jakém smyslu je 

'—' její situace podobná situaci lidí žijících v manželství, majicičli 
známost či přátele?



5. úkol Hledání srdce Úterý 27. října

Hledání hodnoty člověka

7

Přísl 31,30 . *■’
Iz 5 21 “Alicúi Quv . tó-o licu. iLve-uríéř u< uBiikoM ©£í«-A # t-e?«u- 

' q_ 1^4k u c i i r. i i
Luk 12,15 *• UA. pc*oi-u. prtřl cín.Uí.Wbrth <3bc+ *‘

céoW^ u^L t . u» u lc A* <<TkmK<rť. « J i c
Typický systém hodnot padlého světa má sklon se zaměřovat na těles
nou krásu, intelektuální bystrost, materiální bohatství a vlastnictví a na 
náš výkon či úspěchy, kterých jsme dosáhli. Různé kultury, společen
ství a dokonce i rodiny mají různý přístup k těmto měřítkům. Přesto se 
zdá, že samotná měřítka jsou na celém světě stejná. Do jaké míry splní
me očekávání kultury, ve které žijeme, do té míry nás naše okolí, svět 
považuje za hodnotné.
3.y Co svědčí o tom, že systém hndnnt uvedených biblických postav 

<—z byl určován kulturou, ve které žily?

Pocity, které prožívala Sulamitská, jsou vlastní každému člověku. 
V mysli každého člověka se nachází otázka týkající se hodnoty vlastní 
osoby. Tato otázka se stává ještě zřejmější, cítíme-li se pod dohledem 

^nebo usilujeme-li o něčí lásku a cit^^L £<_' Lcuiře c^-ejcu'/-
1.) Jak ovlivňuje myšlení a vnitřní pocity člověka jeho slova a činy?

Přísl 4,23; Mat 12,34.35 ---------- ► v TďZ Vtr
!>«<-<€ f 

tl *

Anna (1 Sam 1,2.6-11) j4eptocíaci+
Ezau (1 Moj 27,1.2.32-41) okou-vU" pbřelcuf^ -
Jonáš (Jon 4,1-4) fr

Ježíšovi učedníci (Mat 20,20-24; Mar 9,33.34) l(
( IX-nt-Lx i CÍ^cT ^'cUřu-t. ' četo \e
v JívoJtovCVx PC luC<X

Hodnocení ceny Člověka z hlediska světa je mylné — má sklon se zamě
řovat spíše na vnější věci než na neviditelné hodnoty nitra. Zdůrazňuje 
to, co můžeme udělat my sami. ~ i .

\ XCiW-U.ÍSVí ,



5. úkol Hledání srdce Středa 28. října

V Božích očích máš hodnotu

3.
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Které dva velké Boží činy popisuje Iz 43,1-7? Jakým způsobem 
Bůh naplňuýedidskou potřebu vědomí vlastní hodnoty?

v-
Milující nebeský Bůh přivedl na tuto planetu první lidské bytosti stvo
řené ke svému obrazu a své dílo prohlásil za velmi dobré (1 Moj 1,27. 
31). Nejsme výsledkem evoluční náhody ale dílem vznešeného a milují
cího Boha. (Viz Žid 2,6.7; Jer 1,5.)*=— Bďl
Přestože jsme hříšní, náš Stvořitel nás stále považuje za hodnotné^V-jis^h 
tém smyslu jsou lidské bytosti nositeli božské podoby. Jak 3,8-10 nazna
čuje, že lidé byli stvořeni podle Boží podoby a podle toho bychom se 
k sobě také měli chovat.

^2^ Který Boží čin dává cenu každému člověku? 1 Petr 1,18.19

lue-C '

Mohl nám snad Bůh předložit větší důkaz naší nekonečné ceny, kterou 
pro něj máme? Vždyť Ježíš opustil nebeské dvory a vzal na sebe lidskou 
přirozenost, žil v chudobě a pracoval pro padlé lidské bytosti, na kříži 
nesl naši vinu a vstal z mrtvých, aby nám mohl dát novost života.
"Kdo z lidí zná skutečnou hodnotu člověka? Chceme-li ji pochopit, 
jděme s Kristem do Getsemanské zahrady a prožívejme s ním hodiny 
úzkosti, kdy mu z čela stékaly velké krůpěje potu jako krev. Pohleďme 
na Spasitele vyvýšeného na kříži a zaposlouchejme se do jeho zoufalého 
volání: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil (Mar 15,34). Pohleďme 
na zkrvavenou hlavu, probodený bok a poraněné nohy. Uvědomme si, 
že Kristus dal všechno v sázku. Celé nebe se pro naši záchranu vydalo v 
nebezpečí. Pod křížem si připomeňme, že Kristus by svůj život obětoval 
i pro jediného hříšníka. Jedině tak můžeme poznat hodnotu člověka." 
(Kristova podobenství, str. 112)

Satan se snaží člověka zastrašit. Kristovo dílo však inspiruje a 
naplňuje srdce vírou a nadějí. Také prostředky používá satan, aby 
způsobil pocit vlastní bezcennosti? Jakou změnu přináší do naše
ho života vědomí toho, že máme hodnotu? Kdy nejvíce potře
bujeme toto ujištění vlastní hodnoty?



5. úkol Hledání srdce

Boží plán pro změnu charakteru

Čtvrtek 29. října

Bůh ví, jak velmi potřebujeme znát naši vlastní hodnotu. Proto nám 
předkládá bohaté zdroje povzbuzení a posílení pro dobu, kdy nás vlast
ní nitro odsuzuje a satan využívá všech prostředků, aby nás oslabil:
a) pravdy o naší vlastní hodnotě, které jsou uvedeny v Božím slově
(Mat 10,30.31); užViíceuv.. ucř vuvu;£o "
b) Kristovu nebeskou službu v náš prospěch (Žid 2,17.18);
c) Kristovo přátelství prostřednictvím přítomnosti Ducha svátého v na
šich srdcích (Jan 15,26; 16,7-13; 17,23-26); y-ťw-j
d) sílu modlitby a "nezměrné poklady Všemohoucího" (Cesta ke Kristu, 
str. 64);
e) rady týkající se tělesného, duševního a duchovního zdraví, které 
podporují naši duševní a tělesnou pohodu (3 Jan 2);
f) spolubližní v rodině i v církvi, kteří nás milují, pomáhají nám a váží si
nás (1 Jan 2,10)." lex*-*0 ue.
I.. K jaké vzájemné pomoci nás Písmo vede?_l Tes 5,11; Řím 14,19
' 11 řfccX-o Je pCv Q k^crte. púZ. epccvu .. • *

-A «Cz. hsjíc v-cu-řC ctÍi<-w Cc bude v*'«
2. ) Jak byla Ježíšova služba přeapovězena prorokem Izaiášem? Jak 
' je popsán Ježíšův přístup k lidským potřebám a jeho služba.

lidem? Iz 42,3 (srovnej s Mat 12,20). ' i
-..fitcksxrís. k fedví “ - 1

"Pán si přeje, abychom těm, kdo nepochopili vlastní cenu, vždy zdůraz
ňovali, jakou hodnotu člověk má." (Ev 461) Ježíš se během své pozem
ské služby choval k lidem velmi jemně. Říkal pravdu, ale vždy se souci
tem, jenž pramenil z porozumění lidem.
Ujištěni o vlastní hodnotě je nezbytné pro dobré zdraví a dobré vztahy! 
Rodinné svazky se posilují, jestliže si jsou členové rodiny vědomi vlast
ní hodnoty a jsou-li rodinou v dobrém duchu povzbuzováni a podpo
rování. Pro Sulamitskou byla odezva a odpověď jejího manžela velmi 
důležitá. Potřebovala_od něj slyšet^to, co mnoha mužům dělá potíže vy-_ 
s]oyit._Ale i jeho srdce toužilo po ujištění a přijetí, a proto i on očekával 
podobnou odezvu od své ženy.
3. Pohovoř si s přítelem nebo partnerem o praktických věcech, které 

Ježíš činil a pro které jej lidé milovali. Najdi způsob, jak se cho
vat podobným způsobem ke svému příteli, partnerovi nebo dítě
ti.



5. úkol Hledání srdce Pátek 30. října

a) Chvíle, kdy se cítíš dobře.

2.
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Co děláš pro to, abys pomohl partnerovi nebo příteli, který ztratil 
úctu sám k sobě? Je tvá pomoc úspěšná? Jestliže ne, tak proč? Kdy
bys změnil svůj přístup, myslíš, že by ses setkal s lepší odezvou?

Shrnutí
V Písni Šalomounově Sulamitská zpočátku vyjadřuje pochybnosti o své 
kráse a o tom, zdali je přijímána. Pochybnost a nejistota dychtí po opě
tovném ujištění a přijetí. Jestliže se učíme mít úctu k sobě samým, pro
tože nás miluje náš nebeský Ženich, jsme pak také schopni chovat se 
k ostatním s porozuměním pro jejich pocity.

b) Chvíle, kdy se cítíš jakoby bezcenný, slabý a nejistý.

c) Co můžeš o sobě říct a co můžeš pro sebe udělat, aby se zv ýš i Iq, 
vědomí tvé vlastní hodnoty.

Doporučené studium
Uvažuj o Ježíšově metodě probouzení vědomí vlastní hodnoty v lidech: 
Luk 10,29-37; 15,3-7.11-32. Prostuduj si kapitolu "Tento člověk přijímá 
hříšníky" (str. 105-113) v knize Kristova podobenství.

Diskusní otázky
1. \ Uvažuj o následujících námětech a o své myšlenky se poděl se 
—' svým partnerem nebo blízkým přítelem:



Láska si najde cestu
Pis 1,9-2,7
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6. úkol
Týden od 1. do 7. listopadu 1992

Základní text
"On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska." (Pis 
24)

Základní myšlenka
Vzájemná komunikace je pro jakýkoliv druh vztahu životně důležitá. 
Existují různé druhy komunikace, které jsou podstatné pro štěstí 
v manželství nebo přátelství.

Projev uznání a pochopení přináší do lidského života štěstí. Celá Píseň 
Šalomounova je psána formou rozhovoru - především mezi Šalomou
nem a Sulamitskou - a to je pro tuto knihu zvlášť charakteristické. Mů
žeme zde vidět opravdový projev básnického génia, protože takový styl 
odpovídá jednomu z hlavních témat Písně je radost z lidského hlasu. 
Šalomoun prosí svoji milou: "Dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je 
tvůj hlas!" (Pis 2,14; srovnej s 8,13) Sulamitská se raduje z hlasu svého 
milého (Pis 2,8; srovnej s 5,2). Pohled a výraz očí, sluch, dotek rukou - 
to vše je velmi důležité pro vzájemnou komunikaci mezi lidmi. Nic se 
však zřejmě nevyrovná schopnostem hlasu, který může pomocí slova a 
tónu vyjádřit naše niterné myšlenky. A právě tento hlas je oslavován i v 
Písni Šalomounově. Básníkovi pochopitelně nejde jen o pouhý zvuk 
hlasu; pro něj je důležité společenství dvou bytostí, které hledají způsob 
jak vyjádřit vzájemnou radost a lásku.
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"Potřebujeme více usměvavých rodičů a více usměvavých křesťanů. 
Jsme příliš uzavřeni." (AH 37) "Muž a žena by měli uvažovat o vzájem
ném štěstí a nikdy nezanedbávat drobné projevy zdvořilosti a vlídného 
jednání, jež přinášejí povzbuzení a jas do života." (MH 393)

Která něžná oslovení používají Šalomoun a Sulamitská?
a) Šalomoun oslovuje Sulamitskou: Pis 1,9 (srovnej s 1,15; 4,1.7).

'* bCTu l'

Šalomoun nazývá svoji nevěstu něžným termínem "moje přítelkyně" 
("milostnice" - král.). Sulamitská používá v odpovědi mužský tvar stej
ného slova, jež se překládá jako "můj přítel" (Pis 5,16). Zdá se, že Šalo
moun tímto něžným oslovením chce vyjádřit to, že Sulamitská pro něj 
znamená "nejbližší přítelkyni" nebo "milovanou přítelkyni".

b) Sulamitská oslovuje Šalomouna: Pis 1,13 (srovnej s 2,3.8-10).
fc 'yUtfcou1'' ( > l'

Sulamitská nejčastěji oslovuje svého manžela "můj milý" (toto spojení se 
objevuje v Písni více než 20 krát). Stejná slova používají i dcery jeruza
lémské a další přátelé, když hovoří o Šalomounovi (Pis 5,9; 6,1; 8,5) 
nebo i pro označení Šalomouna a Sulamitské (Pis 5,1).
2. Povšimni si první pochvaly určené nevěstě. Pis 1,9

0 lze U. ( J

Porovnej první pochvalu s dalšími chválami, jež jsou nevěstě 
určeny, například Pis 4,1.2; 7,5. Za jakých okolností byly vyslo
veny? Jak je, podle tvého názoru, nevěsta přijala?

le. 9-ei Crt ínx i

Aby si manželé mohli co nejlépe vyjádřit vzájemnou lásku a uznání, 
používají květnatou mluvu plnou obrazů. Švé pocity pak mohou 
vyjádřit pomocí přirovnání ke zvířatům, drahému kamení, různým 
druhům kovů, koření a ovoce.

Jakou roli hraje upřímná chvála při vzájemném obdarovávání se 
láskou?
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Jakým způsobem vyjadřuje Sulamitská svoji lásku k Šalomouno
vi? Co znamenají drahé vonné látky v těchto verších? Pis 1,12-14

VuXi-ct Axuu_c<_
Porovnej styl mluvy, který zvolila Sulamitská, se stylem řeči, kte
rý si vybral Šalomoun v Pis 1,9.

Pochvala je důležitá

Jakým způsobem může chvála pomoci splnit křesťanský příkaz 
uvedený v Řím 12,10? h -K uú-cu.' w(omít-iru-M

V utít ítai^k. jťriíM. findijí
První část verše "milujte se navzájem bratrskou láskou" spojuje dvě řec
ká slova označující "lásku", čímž chce říct, že se máme "milovat s celého 
srdce", "hluboce milovat". Další slovo v textu "úcta" pochází ze slovního 
kořene, který znamená "dát něčemu velkou hodnotu". Vhodně použitá 
upřímná pochvala projasňuje vzájemné vztahy. Je to důležitý způsob 
jak pomoci někomu zvýšit jeho vědomí vlastní hodnoty.
3. Uvažuj nad následujícími příklady lidí, se kterými se Ježíš setká

val. Jakým způsobem používal pochvalu? Jak s nimi jednal, jaký 
k nim měl postoj, jaká používal slova? Jakým způsobem připra
vil Ježíš srdce svých posluchačů, aby byli schopni s ním navázat 
hlubší vztah?

“Proč Via. * ^IGIaOÍXa
UA_kVt CS-ÍÍO'--^’ QHaaUV •

1 íoooač: ,M

Samařská žena (Jan 4,5-26.39) - p' w lua.u.1? “

Každé z těchto osobních setkání bylo zázrakem, citovým a duchovním 
probuzením, které s sebou přineslo nový život, naději a silnou touhu po 
společenství s Ježíšem. "Laskavá slova, soucitný pohled a výraz uznání 
jsou pro mnohého takto zápasícího a opuštěného jako číše osvěžující 
vody žíznícímu. Soucitné slovo, projev laskavosti ulehčí břemeno, které 
těžce doléhá na znavená bedra." (Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 
24)
4. Zažil jsi ve svém životě "zázrak", který byl důsledkem pochvaly a 

uznání?
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Pis 1,9-2,6 popisuje rozhovor Šalomouna a Sulamitské. Jejich komunika
ce se může místy jevit jako všední, bezvýznamná. Povšimni si však ně
kolika věcí, jež se během rozhovoru dějí a jež jsou důležité pro úzké 
vztahy.
a) Navzájem se upřímně chválí.
b) Jeden pro druhého používají něžná jména.
c) Hovoří spolu tváří v tvář.
d) Svoje pocity vyjadřují dotykem.
Rozhovor mezi Šalomounem a Sulamitskou nám názorně ukazuje, jak 
komunikace vede k úzkým vztahům. Jak postupně narůstá přátelství ať 
už v manželství nebo v životě svobodného člověka, zvyšuje se vzájem
ná důvěra a člověk se víc a více druhému otevírá. Čím hlubší je vztah, 
tím více v sobě zahrnuje sdělování pocitů a otevřenost. Pocit útulnosti a 
bezpečí, jenž vyvěrá z projevů náklonnosti (něžná oslovení, pochvaly), 
uvolňuje cestu pro další způsob smysluplné komunikace.

Proč se v Pis 2,1 Sulamitská označuje za "růži Sáronskou" (král.) a 
"lilie v dolině"? , ,

Výrazy "růže Sáronská" a "lilie v dolině" jsou tituly často připisované Je
žíši Kristu. (Viz Výchova, str. 97.) Jak gramatický rozbor tak i textová 
souvislost naznačují, že tato slova pronesla sama Sulamitská. Květiny, 
ke kterým se přirovnává, jsou prosté, v Palestině běžně rostoucí květi
ny. Její slova však mají dvojí význam:
1. Pis 2,1 vyjadřuje velmi citlivým způsobem otevřenost. Sulamitská 
touží být považována za květinu, která čeká na pochvalu a ocenění. Její 
slova naznačují sebeodhalení v jejich vzájemném vztahu. V celé své 
prostotě a jednoduché venkovské kráse mu důvěřuje.
2. Její ztotožnění se s "lilií" představuje další symbol, jenž v Písni Šalo
mounově označuje ženu. To pak pomáhá při výkladu dalších veršů 
v knize. (Viz Pis 2,16; 4,5; 6,3.) " CtíiúA..*
2. Jakou úlohu hrají výrazy a projevy uznání ve tvých osobních 

vztazích uvnitř i mimo manželství? Proč má to, že neprojevíme 
uznání, tak záporný dopad na: (a) manželství; (b) vztahy mezi ro
diči a dětmi; (c) pracovní vztahy; (d) přátelství?
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Pěstování důvěry
Co dělá Šalomoun pro to, aby se mu Sulamitská mohla svěřit se 
svými pocity o sobě samé? Pis 2,2 Utýe. ,

Možná, že se Sulamitská cítí nicotná. Král ji však hluboce miluje a také ji 
nejvíce prokazuje přízeň. Jako moudrý posluchač ji Šalomoun přijímá 
takovou, jaká je, i to, co mu říká. Nechce ji opravovat. Odhalila mu svo
je vnitřní pocity, a tím se pro něj stala ještě přitažlivější a půvabnější. 
Sulamitská pro něj znamená ženu vynikající povahy.

Jakým postojem a činy můžeš prohloubit vzájemnou komunikaci 
s těmi, které máš rád?

Jaký obraz používá nevěsta, když chce popsat radostné zážitky 
jejich vzájemného vztahu? Pis 2,3 íqSaj raGčcič iWfc tu-o-

kfl M
V ideálním případě komunikace, která zahrnuje důvěru, otevřenost a 
projevy lásky, vede ke sblížení vyznačujícímu se pocitem bezpečí, po
koje a spokojenosti. "Manžel má být ke své ženě vlídný a něžný. Chce-li, 
aby byla svěží a radostná, aby byla pro rodinu sluncem, musí jí po
máhat nést břemena, jeho laskavost a milá zdvořilost jí budou vzácným 
povzbuzením a štěstí, které manžel rozsévá, přinese i jemu samotnému 
radost a pokoj." (AH 218)
"Potřebujeme plněji ocenit význam slov: Usedla jsem žádostivě v jeho 
stínu. (Pis 2,3) Tato slova nám nepřipomínají obraz uspěchané roztěka
nosti, nýbrž klidného odpočinku. Je mnoho vyznávajících křesťanů, 
kteří jsou ustaraní a zarmoucení, je mnoho těch, kteří překypují aktivi
tou tak, že si nemohou najít čas ke klidnému odpočinutí v Božích zaslí
beních, a kteří jednají tak, jakoby si nemohli dopřát klidného oddechu. 
Pro všechny takové platí ló-istovo pozváni: Pojďte ke mně všichni, kdo 
se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mat 
11,28)" (7 T 69)

Uvažuj o některé ze svých zkušeností "odpočinku pod stinným 
stromem". Kde a kdy jsi tuto zkušenost prožil? Co jsi při ní poci
ťoval? Které z oněch pocitů můžeš použít pro vyjádření svého 
vztahu k partnerovi, jinému členu rodiny, blízkému příteli nebo 
Bohu?
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Jaký je smysl slov "jeho prapor nade mnou je láska" (Pis 2,4)? Co 
asi vedlo Sulamitskou k tomu, aby tato slova pronesla?

"Shlédl na mě s láskou"

"Nebeský Otec z tebe sejme hříchem znečištěný oděv... Bůh ti oblékne 
roucho spravedlnosti a přikryje tě pláštěm spravedlnosti (Iz 61,10)... 
Pak tě přivede domů na slavnost a jeho znamením nad tebou bude jeho 
láska (Pis 2,4)... Jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude ve
selit z tebe (Jz62,5)." (Kristova podobenství,str. 118.119)
3. Co pro tebe a tvé vědomí vlastní hodnoty znamená Boží láska? 

Jakým způsobem můžeš druhým lidem projevit svůj vlastní zá
jem o ně a podělit se s nimi i o Boží nekonečnou lásku?

Hebrejské slovo pro "prapor" je běžně používáno pro označení "korouh
ve", "vlajky" nebo "znamení". (Srovnej s 4 Moj 1,52.) Někteří vykladači si 
představují jakýsi druh ochrany, kterou pro ni král připravil ze svého 
praporu. Jiní překládají verš následovně: "Jeho pohled na mě byl plný 
lásky" nebo "Shlédl na mě s láskou". Pis 2,4 popisuje všeobjímající uspo
kojení, jenž pramení z lásky a jejích projevů.
"Jsou mnozí, kteří pokládají projev lásky za slabost a chovají se zdržen
livé, což mnohé odrazuje. Tento duch brzdí projev družnosti... Láska 
dlouho neobstojí, aniž by byla vyjádřena. Nenech chřadnout srdce toho, 
který je s tebou spojen, nedostatkem vlídnosti a účasti." (MH 360)
2. Smíme s úžasem hledět na velikost Boží lásky k nám. Uvažuj nad 

následujícími texty. Jakým způsobem nám představují velikost 
Boží lásky?
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Jak nám principy komunikace, kterými jsme se zabývali tento tý
den, pomáhají pochopit smysl a význam modlitby?

Diskusní otázky
Jak lze principy popsané v uvedeném citátu uplatnit v jiných vzta
zích než je manželství?

Uvažuj nad následujícími tématy a se svými myšlenkami se poděl 
se svým partnerem nebo blízkým přítelem:

a) Oblasti ve vztazích, kde prožíváš dobrou komunikaci.
b) Oblasti ve vztazích, kde je prostor pro zlepšení vzájemné komunikace.
c) Oblasti, kde se vyhýbáš komunikaci.
d) Co můžeš udělat pro počátek komunikace tam, kde zatím chybí?

Shrnutí
Pro vztah je vzájemná komunikace životně důležitým prvkem. Jedině 
tak můžeme jeden druhému odhalit naše vnitřní touhy a najít na ně od
pověď. Pro budování vztahu je nezbytná důvěra, otevřenost a vzájem
né projevy lásky.

Doporučené studium
Uvažuj nad Ježíšovým způsobem projevu lásky k lidem: Luk 7,36-50.
V knize Touha věků si prostuduj kapitolu "Hostina v domě Šimonově" 
(str. 388-396).
"Třebaže mohou vzniknout potíže, komplikace a malomyslnost, neměli 
by mužové ani ženy připustit myšlenku, že je jejich svazek chybou nebo 
zklamáním. Rozhodněte se být jeden pro druhého vším, čím můžete 
být. Projevujte si navzájem tutéž pozornost, jako tomu bylo na počátku.
V životních zápasech se neustále navzájem povzbuzujte. Přemýšlejte, 
jak byste jeden druhého mohli učinit šťastným. Ať zavládne obapolná 
láska a snášenlivost. Pak se manželství nestane hrobem lásky, ale bude 
vlastně počátkem lásky." (MH 360)
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Základní myšlenka
Vytváření trvalých přátelství a manželství závisí na tom, jakou pozor
nost věnujeme Božímu plánu pro naše mezilidské vztahy.

7. úkol
Týden od 8. do 14. listopadu 1992

Oddíl, kterým se budeme zabývat tento týden, obsahuje vzpomínky a 
úvahy z doby před i po svatbě Šalomouna a Sulamitské. Hned na začát
ku (Pis 2,8-15) si žena připomíná některé z jejich zážitků v době zná
mosti. Tyto verše kladou velký důraz na období známosti, jež je pro 
dvojici velice důležité. Jejich známost a zasnoubení se staly základem 
pro vzájemnou odevzdanost a otevřenost, kterou pak prožívají v man
želství (Pis 2,16.17).
Prostřednictvím krátkých pohledů do různých období vztahu této dvo
jice Píseň Šalomounova popisuje úžasný proces vytváření lidského 
svazku. Máme tak možnost blíže se seznámit s lidskou touhou budovat 
vzájemné vztahy, která je zapsána do našeho srdce již od doby stvoření.

Základní text
"Můj milý je můj a já jsem jeho." (Pis 2,16)
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a) Jsem spokojen se svým vztahem k Ježíši Kristu?
b) Mám kladný přístup k životu?
c) Jsem schopen nést odpovědnost?
d) Mám životní cíl?
e) Jsem zdrojem povzbuzení i pro ostatní?
f) Chovám se ke svým rodičům jako dospělý člověk?
g) Jestliže jsem vnitřně zraněn nebo rozhněván, dokáži se rychle 
vzpamatovat a vzchopit?
h) Jsem připraven plně se oddat jednomu člověku?
ch) Považují mě druzí za připraveného pro manželství?

Neděle 8. listopadu

Šalomoun je připodobněn k smě, gazele nebo kolouškovi. Tato přirov
nání velmi pěkně popisují tělesnou krásu a vznešenost partnera Sula- 
mitské. (Srovnej s Přísl 5,19; Pis 2,7.16.17.)
2. Co je důvodem Šalomounovy návštěvy? Pis 2,10-13

Král navštívil Sulamitskou v jejím domově v horách a žádá ji, aby se 
k němu připojila při jarní procházce uprostřed krás přírody. Verše po
pisují romantiku, vnitřní vzrušení a naději tohoto začínajícího vztahu.
V době zasnoubení se vytváří struktura budoucího manželství. Přimě
řená příprava je tedy důležitá pro budoucí manželství. "Rodinný svazek 
je mezi ostatními pozemskými svazky ten nejbližší, nejněžnější a nejsvě- 
tější. Má být pro lidstvo požehnáním a je požehnáním, vstupuje-li se do 
něj v bázni Boží a s vědomím své odpovědnosti." (MH 356.357)

Každý, kdo uvažuje vstoupit do manželství, by měl pečlivě zvá- 
' žit následující otázky. Tyto otázky jsou většinou důležité pro 

všechny, bez ohledu na jejich plány týkající se manželství. Po- 
j. kud si nejsi jistý, rozmlouvej o těchto otázkách na modlitbě s Bo- 

hem, případně s rodiči, kazatelem, příbuzným nebo s někým ji- 
V ným, ke komu máš důvěru jako k duchovně zkušenému člověku. 
■j Můžeš dát kladnou odpověď na každou z následujících otázek?

Vzpomínky na dobu známosti
v

1. \ Popiš událost, jež je vzpomenuta v Pis 2,8.9. Jaké pocity prožívá 
'—7 Sulamitská a Šalomoun? K čemu přirovnává Sulamitská svého 

milého? CcLeÁc \ tlí* t pra.'o<
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24,15 (Srov-

Při výboru budoucího životního partnera bychom měli uvažovat nad 
mnoha otázkami: Je tento člověk oddán Ježíši Kristu? Je osobně připra
ven pro manželství? Jsem pevně přesvědčen, že tento člověk má v pod
statě stejný pohled na hodnoty v životě jako já? Miluji tohoto člověka 
hluboce, bez ohledu na chyby, které mohu vidět a které ještě objevím? 
Jsem schopen respektovat jeho odlišnosti ode mě a přizpůsobit se jim? 
Posílí nás naše manželství duchovně? Může být tomuto manželství po
žehnáno v naší církvi? Mají druzí lidé za to, že znám tohoto člověka do
statečně dobře?
Pro dvojici uvažující o manželství je rovněž důležité, aby si položila 
některé otázky: Modlíme se často spolu? Známe vzájemně své pocity a 
názory týkající se Boha, církve, křesťanské služby, zaměstnání, peněz, 
sexuality, našich příbuzných, dětí? Známe vzájemně své rodiny a jsme 
ochotni je přijmout? Uvažovali jsme již o tom, jak dosáhnout našich 
životních cílů a co budeme dělat, když jich nedosáhneme? Mluvili jsme 
už o našich odpovědnostech v rámci manželství? Můžeme si vzájemně 
svěřit i ty nejhlubší pocity a obavy? Přemýšleli jsme upřímně o tom, co 
od druhého očekáváme a co bychom na něm chtěli změnit? Dovoluje 
náš vztah, abychom si každý zachovali vlastní individualitu? Známe ze 
zkušenosti, že jsme schopni společně dobře vyřešit problémy a nesrov- 

sj^losti? Souhlasí s naším manželstvím i naši příbuzní a přátelé?
1. . Jaký postoj projevuje Šalomoun k Sulamitské? Pis 2,14

Uxct* o-v uarf thrří ( cE-epí^J ? 
Alrcu J-vaf-' idxW Lu-t M&Š hjiXj í * u- hzi<.' /ibií J
VtCft-c UXeCÍ" -fvň !
Šalomoun se ujištuje o skvělých vlastnostech Sulamitské a svá přání vy
slovuje jako pozvání, ne příkaz. Pozvání totiž uznává základní vlast
nost, kterou Stvořitel obdařil každého člověka - schopnost myslet, svo
bodu volby. Pravá láska zve; sobecká láska nutí, přikazuje, vyhrožuje 
ngbo se snaží jinak působit, aby se člověk podřídil.
2. , Do jaké míry uznává Bůh svobodu lidské vůle? Joz.

nej s Mat 11,28; Zj 22,17.) ‘ -
“(fojtcte Luuí. M sAxí
i«Ud W 'aR.vvuiAní«. Xkte ...

Uvažujme nad nátlakem, který často vyvíjíme na naše přátele, 
manželského partnera nebo rodinu. Co je výsledkem tohoto ná
tlaku-zklamání, strach, citové poranění?
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1. Jakými slovy popisuje Píseň Šalomounova jádro božského plánu
pro manželství? Pis 2,16 ' A. |*4u«

Dii pau. c- i u

Základní téma Písně Šalomounovy spočívá ve slovech: "Můj milý je můj 
a já jsem jeho." (Jde tu vlastně o "jedno tělo", o kterém se zmiňuje 1 Moj 
2,24.) Pis 6,1-3 tuto myšlenku opět opakuje a Pis 7,11 ji rozvíjí dále. 
Francouzský vykladač bible André Feuillet hovoří o "receptu na vzá
jemnou sounáležitost". Sounáležitost znamená vzájemné obdarovávání, 
přilnutí, oddanost a slib. Všechny tyto myšlenky jsou nádherně shrnuty 
v základní myšlence uvedeného verše. My také patříme našemu nebes
kému Ženichovi, Ježíši Kristu, a on patří nám. (Viz 1 Kor 3,21-23.)
2. Jaký je smysl slov "on pase v liliích" (Pis 2,16)? Pis 6,1-3 (král. 1-2)

Hebrejské slovo "pást" může být použito ve smyslu živit někoho, něco 
nebo sám sebe, podle toho, jak to nejlépe vyhovuje textové souvislosti. 
V symbolice Písně Šalomounovy je Sulamitská představována "lilií" (Pis 
2,1.2) a její milý je "gazelou" (Pis 2,9.17). Manžel Sulamitské je starostli
vým přítelem, kterému ona může důvěřovat, kterému otevřela svůj 
život a se kterým uzavřela manželskou smlouvu. On pro ni neznamená 
lišku, která škodí, divoce pobíhá a ničí něžné plody vinné révy; on je 
vznešenou gazelou, která se "pase v liliích" (verš 16). Sulamitská zname
ná pro Šalomouna jak citové tak i tělesné potěšení.
3. Jakým způsobem odpovídá Sulamitská na Šalomounovo pozvání

vyjít si na procházku do hor? Pis 2,17 ,

V' ’' “
Někteří vykládají tento verš ve smyslu přání šťastné cesty, které pronáší 
Sulamitská. jiní vykladači vidí tento verš jako pozvání Šulamitské, aby 
s ní Šalomoun sdílel úzké duchovní a tělesné společenství.
4. Co pro tvé pojetí života a vztahů znamená vědomí toho, že jsi 

Kristův a Kristus je tvůj?
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1 Moj 12,14.15; Pis 4,9 
Soud 14,7; Pis 2,14 
1 Moj 26,8; Pis 2,6 
Pis 1,3.12; 4,10 
Pis 2,3; 5,1

puwtlo S

Slovo "přilnout" nebo "přidržet se" (král.) znamená "lpět na něčem", 
"spojit se". Žalmista v Ž 119-31 vyznává, že lnul ke svědectvím Hospo
dinovým (Žalm 119,31). Toto slovo je v Písni Šalomounově použito pro 
vyjádření silné přitažlivosti, která přivede dva lidi do úzkého svazku, 
jakým je manželství (1 Moj 2,24), přátelství (Přísl 18,24) nebo vztah 
k Bohu (5 Moj 10,20). Toto "přilnutí" neboli proces budování vztahu, 
prožívá každý člověk obdobně, což je také svědectvím o Božím stvo
řitelském díle.

Které tělesné vlastnosti se účastní budování vztahu?

Vztahy mezi lidmi jsou budovány vzájemným působením a ovlivňová
ním se v oblasti tělesné, citové, duševní a duchovní. Velkou roli zde 
hraje zrak, sluch a dotek.
4.\ Jakou roli hraje vzájemné sblížení a komunikace ve vztahu rodi- 

-—' čů a dítěte, mezi přáteli, u dvojice připravující se pro manželství, 
mezi manželi?

' k.l Jak popisuje 1 Moj 2,24.25 vznik manželského svazku?

Vznik manželského svazku mezi mužem a ženou je shrnut ve zprávě 
o stvoření. Tyto verše naznačují jistý postup, který je popsán slovy 

ústit", "přilnout", "jedno tělo".
2. ) V jakém smyslu slovo "přilnout" vyjadřuje proces budování vzá- 

■—jemného vztahu? 1 Moj 2,24; Mat 19,6

I \

/

5
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Změny, které jsou nutné pro rozvoj skutečně křesťanských vztahů, mu
sí způsobit sám Bůh. Ježíš Kristus je řešením problému zla, které tak 
často poškozuje nejen mezilidské vztahy ale i ten nejdůležitější vztah ze 
všech — spojení člověka s Bohem. V Kristu jsme spojeni s Bohem. V na
šem srdci a mysli Bůh činí zázrak změny. A s novým srdcem přichází i 
nové vztahy. Teprve potom jsme schopni "žít v lásce" (Efez 5,2). Jakmile 
získáme Kristovu mysl, začneme si nově vážit jeho vůle a pocítíme hlu
bokou touhu se od něj učit. Jeho Slovo a Duch nás pak bude řídit, vést a 
vyučovat i v oblasti lidské lásky a sexuality.
V plánu záchrany dochází lidská potřeba mít k někomu vztah naplnění. 
Tuto potřebu vložil milující Stvořitel do našich srdcí. Nemusíme být 
tedy ovládáni našimi rozmary, smyslnou žádostí, nevěrností a nesplně
nými sliby hříšného srdce. Láska pramenící z nové mysli a proměněné
ho srdce s sebou přináší laskavost, soucitné srdce, odpuštění a vytrva
lost, která obstojí i v těch nejtěžších zkouškách.
"Mužové a ženy mohou dosáhnout pro sebe ideálu Božího, zvolí-li si 
Krista za pomocníka. Co nezmůže lidská moudrost, vyplní se jeho mi
lostí těm, kteří se mu oddají v láskyplné důvěře. Jeho prozřetelnost mů
že sjednotit srdce ve svazcích, jež jsou nebeského původu." (MH 362)
2. Co chceš udělat pro to, aby se prohloubily tvé rodinné a přátelské 

svazky? Uvažuj o tom z hlediska změn, které můžeš provést 
v oblasti tělesné, citové a duchovní.

Hřích poškodil plán určený pro lidský svazek a sexualitu, která v něm 
hraje významnou roli. Lidé i dnes usilují o budování vztahů, avšak je
jich povaha je již značně poškozena a oslabena. Jejich představy o lásce 
a sexualitě jsou často zmatené a zvrácené. Proto je pro budování lidské
ho svazku nutná Boží zachraňující milost a moc, která jedině může za

jistit kvalitu lidského vztahu.
1. i Jak se apoštol Pavel vyrovnává s touto potřebou obnovy vztahů? 

Jakým způsobem využívá evangelium přirozené lidské vztahy a 
jak je mění? Efez 2,13-18; 3,16-19

“eudvcjr SpejVt v-
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a) Významným důvodem, proč jsme se stali přáteli, je ...

b) Rád si s tebou povídám, protože ...

52

Diskusní otázky
Uvažuj o následujícím a o své myšlenky se poděl se svým partne
rem nebo blízkým přítelem:

Doporučené studium
Prostuduj si zásady budování vztahů popsané v Eřez 5,19-6,9.
"Jen v Kristu je možné bezpečně vstupovat do manželského svazku. 
Lidská láska by měla dostat pevná pouta od lásky božské. Jen tam, kde 
vládne Kristus, může vytrvat hluboký, pravý nesobecký vztah.
Láska je vzácný dar, který jsme dostali od Ježíše. Čistá a svátá náklon
nost není pocit, nýbrž zásada. Ti, kdo jsou vedeni pravou láskou, nejsou 
ani nerozumní, ani slepí. Poučeni Duchem svátým, milují Boha nade 
všechno a svého bližního jako sebe samého." (MH 358)

c) Nejblíže mě k Bohu vede ...

Přemýšlej o nejužších lidských vztazích, ze kterých se můžeš těšit. 
Co je, podle tvého názoru, nejdůležitější věc, která tě s oním člově
kem poutá? Které další faktory jsou pro váš vztah také důležité?

Shrnutí
Píseň Šalomounova nám popisuje proces budování vztahu mezi mu
žem a ženou od doby známosti až po radostné manželství. Zásady, kte
ré nacházíme v Božím slově, jsou jedinými bezpečnými zásadami pro 
budování úzkých vztahů, bez ohledu na to, jedná-li se o přátelské, 
snoubenecké nebo manželské vztahy.



Šťastné manželství
Pis 3,6-11
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8. úkol
Týden od 15. do 21. listopadu 1992

Základní text
"Manželství ať mají všichni v úctě." (Žid 13,4)

Základní myšlenka
Hřích poškodil původní rajský plán pro manželství. Přesto ti, kdo 
věří v obnovující moc Ježíše Krista, mohou v dnešní době prožívat 
čisté a krásné manželství podle původního Božího záměru.

Ze všech Božích darů je hříchem poškozeno nejvíce manželství. 
Představy o manželství a manželském životě se v dnešní době často 
velice vzdalují od původního Božího plánu. Přesto však Kristus obno
vuje to, co hřích zničil. Jestliže Kristu dovolíme, aby působil v našem 
životě, jeho pravda všestranně pozvedne naše manželství k jeho slávě.
Ty dvojice, které se snaží uplatňovat v životě Boží měřítka, stojí 
uprostřed dvou sil. Dostávají se do napětí mezi tradicí a pravdou, 
nadvládou a podřízením se, smyslnou žádostí a láskou. Život každé 
dvojice je vlastně jevištěm, na kterém se tento velký zápas odehrává.
V úkolu na tento týden se budeme zabývat počátkem manželského 
života Šalomouna a Sulamitské. Budeme také uvažovat o Božím ideálu 
manželství a o důsledcích hříchu a obnovující moci Kristovy milosti 
v manželství.
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1. Jakými slovy popisuje Pis 3,6-11 svatební den a svatební průvod 
Šalomouna a Sulamitské?

PKÍuoct

Vzpomínka začíná pohledem na svatební průvod. "Dým" ve verši 6. se 
patrně týká zvyku nést v čele průvodu hořící kadidlo, jehož vůně 
provází průvod na jeho cestě. Tento zvyk býval v dávných dobách na 
Východě běžný. Slova "lože" (verš 7) a "nosítka" (verš 9) jsou zmínkami 
o Šalomounově kočáru nebo nosítkách.
2. Koho dále se týká štěstí a radost svatebního dne? Jaký zvyk je 

vyjádřen činem královny matky? Pis 3,10.11

Jeruzalémské dcery projevily svoji radost z královského páru svojí prací 
na královském kočáru. Obložení vnitřku kočáru láskou se zřejmě vzta
huje k práci jeruzalémských dcer na přehozu, závěsu nebo koberci, 
který byl vyjádřením jejich lásky k Šalomounovi a jeho nevěstě.
Korunování Šalomounovou matkou naznačuje, že jde o korunování 
v rámci svatební oslavy, neboť královskou korunovaci prováděl Boží 
zástupce, nejvyšší kněz. Až do doby zničení Jeruzaléma Římany v roce 
70 po Kristu nevěsta a ženich běžně nosili svatební koruny.
Bible chápe manželství jako smluvní závazek, který má náboženskou i 
společenskou stránku. Dvojice slibují Bohu, sobě navzájem a společ
nosti, že budou jeden druhém věrni. Podpora ze strany rodiny a přátel 
velkou měrou přispívá k úspěšnému manželství.
3. Proč jsou rodinné oslavy - narozeniny, křest, svatba, narození 

dítěte, různá výročí - tak důležité? Jakým způsobem může vzpo
mínka na svatební den pomoci udržet manželství v době krize?
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Na počátku...
i.

"t -fZW-A. j-t

2.

3.
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Pondělí 16. listopadu

Jakým způsobem pomáhá Ježíš svým posluchačům, aby poro
zuměli smyslu manželství? Proč připomíná manželství z ráje? 
Mat 19,3-8 (Srovnej s 1. a 2. kapitolou 1 Moj.)

pOccUélHcJe. Iuk. vuu-i -t č6*4* (

Kterou lidskou potřebu Bůh naplnil stvořením manželského 
páru? 1 Moj 2,18-23 11 UeuX" scCua .
WWV ttSUXCOLA . M

"Není dobré, aby člověk byl sám." - Lidé jsou stvořeni jako bytosti 
společenské; mají potřebu být ve společenství.
"Učiním mu pomoc jemu rovnou." - "Pomocník" (hebr. ezer) doslova 
znamená "pomoc" nebo "podpora". Starý zákon většinou používá toto 
slovo k vykreslení různých způsobů pomoci, podpory ze strany Boží. 
(Srovnej s 5 Moj 33,7.26.29; Žalm 70,6; 121,1.2.) Adamovým "pomocní
kem" měl být člověk, se kterým se bude moci dělit o vzájemnou lásku, 
péči a porozumění. Žena se měla stát zdrojem duchovního a citového 
povzbuzení. Pomocník je slovo popisující prospěšný vztah; ovšem 
samo o sobě nikterak nenaznačuje postavení nebo zařazení, nadřízenost 
nebo podřízenost.

Jakým zvláštním způsobem Bůh stvořil tohoto Adamova.
"pomocníka"? 1 Moj 2,21.22 *1 h S<XC ua. gLolkž-

u-suvuZ . Užtxí. jetbw 2- jeío a.
M-vGÍO f<uu. A. přivodí t wiuu..

Adam se aktivně nezúčastnil stvoření ženy. Z Adama byla vzata část 
"suroviny", jedno z jeho žeber. Oba dva, muž i žena, jsou tedy stvořeni 
ze stejného pozemského materiálu, "prachu". (Srovnej 1 Moj 2,7; 3,19.) 
Použití žebra z Adamova boku dále naznačuje, že muž i žena jsou si 
rovni. "Eva byla stvořena z žebra, vyňatého z boku Adamova, což 
značí, že ho nemá ovládat jako hlava, ani mu být podřízena jako méně
cenná, nýbrž že mu má stát po boku jako rovná s rovným, být jím milo
vána a chráněna." (Patriarchové a proroci, str. 22)
4. V čem jsou si muž a žena podobní a v čem jsou odlišní? Jak bys 

vlastními slovy popsal původní Boží plán pro vztah mezi mužem 
a ženou? Jaký užitek by mohl tento ideální vztah přinést mužům 
i ženám v dnešní době?
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Rovnocenní partneři
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Jakým termínem Adam označil svoji ženu po jejím stvoření? Jak 
tato slova vyjadřují Boží plán pro harmonický vztah obou pohla
ví? 1 Moj 2,23 (Srovnej s 1 Moj 1,26-28.)
*' T©4-o je. l^ss.4- & a. S ř H

A-V“ uu.uieu.ou se tuuře
Po stvoření ženy se pohlavní odlišnosti mezi dvěma lidskými rody staly 
zřejmé. Slovo označující muže je nyní "íš"; slovo označující ženu je 
"íššá". Jsou to dvě bytosti, ale přesto se doplňují, a tak tvoří harmonický 
celek jednoho lidství. Tato jednota byla tak úplná, že tehdy měli pouze 
jedno jméno, "Adam", které obdrželi od Boha (1 Moj 5,2). Další jméno,, 
"Eva", dostala žena až po pádu do hříchu (1 Moj 3,20). rvotiť-tvi- '
2. Jak se vzájemně doplňují dvě zprávy o stvoření muže a ženy?*

1 Moj 1,26-28; 1 Moj 2,18-23 “ peťCaVu
l°‘<jTc>sV ■ Soh1

Co zdůrazňuje text 1 Moj 2,24.25? iu.íAřuc<_
CSpu-ikl-- pntuouA-|<xUto U<-O

Obě zprávy se shodují v tom, že uznávají lidskou hodnotu, důstojnost, 
úctu a rovnost obou pohlaví. 1 Moj 1,26-28 udává, že muž i žena nesou 
"Boží obraz"; jim oběma bylo dáno stejné panství jako spoluvládcům 
nad celou zemí; oba se těší Božímu požehnání a oba mají stejnou odpo
vědnost za celou zemi a stvoření. Přestože jsou tělesně rozdílní, jsou 
jedno. Slovo "adam" v jednotném čísle je dvakrát použito pro označení 
lidského páru (verše 26 a 27).
1 Moj 2. kap. rozvíjí a dále zesiluje 1. kapitolu. Připojuje další 
podrobnosti o stvoření muže (íš) a ženy (íššá). Kapitola zdůrazňuje 
lidskou potřebu vztahu a její naplnění v úzkém svazku manželství. Je 
popsáno založení instituce manželství (1 Moj 2,24). "Tato slova vyjadřu
jí nejhlubší tělesnou a duchovní jednotu mezi mužem a ženou a vyzdvi
hují před světem monogamii (manželství s jednou ženou) jako formu 
manželství, kterou ustanovil Bůh. Neznamená to však, že tato slova 
doporučují upuštění od povinností a úcty vůči rodičům ze strany dětí, 
ale vyjadřují skutečnost, že pro muže je na prvním místě co do lásky a 
povinností jeho manželka. Mužova láska k ženě má přesáhnout, ne 
však odstranit, jeho lásku k rodičům." (1 BC 227)
3. Proč jsou biblické zprávy o stvoření muže a ženy a o založení 

instituce manželství pro nás důležité?
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Pád do hříchu a manželství
i.

2.
pe u<co

3.

o
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Jak hřích ovlivnil osobní život a manželství prvního lidského 
páru? Jak se změnil jejich vztah k Bohu? 1 Moj 3,1-24 

tXoutL u C<x!(?o
Pád do hříchu znamenal pro manželství tragédii. Začal se projevovat 
hříšný sklon člověka k vykořisťování či nadvládě. Mnoho manželství 
poznalo nepřátelství, hrubost a násilí, smyslnou žádost a nevěru. 
Mnoho lidí poznalo spalující bolest rozchodu a rozvodu. Ideální celo
životní vztah mezi mužem a ženou byl nahrazen jinými formami 
"manželství".

V jakém smyslu je text 1 Moj 3,16 důležitý pro pochopení 
manželství po pádu do hříchu? “...

N» l" RSVCJOV/fVťl Od-t-
Ve stavu bezhříšnosti ani muž, ani žena nepanovali jeden nad druhým. 
Ale hřích poškodil Bohem stvořené vlastnosti mužství a ženství, a to 
mělo neblahý vliv na jejich původně dokonalou vyváženost v man
želství. Sebekontrola, nesobecká láska, vědomí plnosti a pokoje, 
vzájemná pomoc a ochota podřídit se jeden druhému byly od základů 
změněny.
"Jejich svazek mohl být udržen a soulad zachován jen podřízením 
jednoho druhému... Na její (Evino) naléhání zhřešil Adam, a proto byla 
nyní podřízena svému muži." (Patriarchové a proroci, str. 32) (Srovnej 
s Efez 5,21-26; 1 Tim 2,13-15; 1 Petr 3,1-7.)
Hebrejské slovo pro "vládu" muže v 1 Moj 3,16 má mnoho významů 
a zahrnuje např. "ochranu", "lásku" a "péči".
"Kdyby padlé lidstvo zachovávalo zásady obsažené v zákoně Božím, 
byl by tento úděl, i když je důsledkem spáchaného hříchu, pro ně 
požehnáním; muž však příliš často zneužívá nadvlády, jež mu tím byla 
dána, což ženě ztrpčuje život a činí jej těžkým břemenem." (Patriarcho
vé a proroci, str. 32)

Jakým způsobem popisuje příběh Asvera a Vasti projev nadvlá
dy muže, která tak často ničí manželství? Est 1,9-22 

pr©U*?^v*b' Uchu. ~~
Uvažuj nad tímto příběhem a srovnej jej s rajským ideálem 
vyjádřeným slovy "Můj milý je můj a já jsem jeho" (Pis 2,16).
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Čtvrtek 19. listopadu

"Hřích narušil manželství stejně, jako ostatní dobré Boží dary, které 
lidstvo dostalo. Evangelium má za úkol obnovit jeho čistotu a krásu." 
(Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 52)
1. Popiš Ježíšovo vítězství nad hříchem. Jak můžeme toto vítězství 

prožívat již dnes? Co leží ještě v budoucnosti? Kol 2,15; Efez 2,1-
t 7; Řím 8,22.23 'TaX ckIUAX uu

V Kristu Bůh obnovuje manželství tím, že dává mužům i ženám prožít 
spásu. Přestože čekáme na Kristův druhý příchod a plné vysvobození 
z otroctví hříchu a porušenosti, Boží království k nám v Kristu přišlo už 
nyní. (Srovnej s Mat 12,28; Luk 17,21; 2 Kor 5,17; Efez 3,19.)
2. Co učil Kristus o vztazích mezi oběma pohlavími? Jak jeho učení

odstranilo zlo, které v těchto vztazích způsobil hřích? Jan 2,1-10; 
Mat 9,15; 20,25-28; Efez 5,21-33; 1 Petr 3,1-7 i wUf”*- u- '

p©c1vx'?44ax>0-

Ježíš "posvětil manželství a uznal je za zřízení, které sám ustanovil... 
Kristus ctil manželský svazek a učinil jej také symbolem mezi sebou a 
svými vykoupenými. On je ženichem a církev je jeho nevěstou." (MH 356) 
Evangelium zdůrazňuje vzájemnou lásku a službu mezi mužem a že
nou. Prokletí podřídilo ženu muži (srovnej s 3 T 484). "Žena má mít 
postavení, jež jí Bůh původně určil; má se stát rovnocennou muži... 
(Manželka a matka) si má být vědoma, že je muži rovnocenná - má mu 
stát věrně po boku a plnit své povinnosti, jakož i on má věrně plnit své." 
(AH 231) "Manžel má být hlavou rodiny, knězem ve svém domově. 
Manželka si má svého muže vážit a milovat jej a on má milovat a po
vzbuzovat svoji ženu. (EGW, Rukopis č. 161,1902)
"Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, 
hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh" (1 Kor 11,3). Kristus a Otec si 
jsou zcela rovni (Kol 2,9), ale v rámci Božství mají odlišné funkce. 
Podobně i muž a žena byli stvořeni jako rovnocenní partneři s odlišný
mi funkcemi v domově.
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V jakém smyslu vede Boží milost naše rodinné vztahy blíž k ideál
ním vztahům z ráje?

Diskusní otázky
V jakém smyslu je radost Šalomounova svatebního dne obrazem 
spojení Krista - ženicha, s jeho církví - nevěstou? (Viz Touha věků, 
str. 97.)

Shrnutí
Ještě více, než si dovedeme vůbec představit, můžeme poznat rajský 
život, jak jej Bůh původně zamýšlel. Kristus je Boží odpovědí na 
všechno, co hřích znehodnotil v manželství. Moc Ducha svátého může 
způsobit, že se manželské páry budou těšit a radovat ze svého svazku.

Pátek 20. listopadu

^'Q,| | 1 
Doporučené studium I
Uvažuj pad Ježíšovýrřípostojem k ženám: jan^,6-30; 8,3-11; Luk 7,36- 
50; 10,38^42; 13,10-17. V knize Patriarchové a proroci si prostuduj kapi
toly "Pokušení a pád" a "Plán vykoupení" (str. 27-42).
"Ani muž, ani žena by se neměli pokoušet o svévolnou nadvládu nad 
druhým. Nesnažte se jeden druhého nutit, aby se podrobil vašemu 
přání. Tak nemůžete jednat, chcete-li si uchovat vzájemnou lásku. 
Buďte přívětiví, trpěliví, snášenliví, úslužní a zdvořilí. Milostí Boží 
můžete takto dosáhnout, že učiníte jeden druhého šťastným, jak jste to 
také Pánu slíbili při svém manželském slibu." (MH 361)
"Mezi manželi by si nikdo neměl činit nárok na vládu nad druhým. Pán 
dal zásadu, podle níž se mají manželé řídit. Muž má pečovat o svou 
ženu, jako Kristus pečuje o svou církev. Žena si má svého muže vážit a 
milovat jej. Oba pak mají pěstovat ducha laskavosti a být pevně 
rozhodnuti druhého nezarmoutit či mu jinak neuškodit." (7T 47)
"Manžel je rodinným poutem pokladů domova; svými silnými, 
upřímnými a oddanými city spojuje členy rodiny, matku a děti, 
nejpevnějším svazkem.
Viděla jsem, že jen málo otců si uvědomuje svoji odpovědnost... Manžel 
a otec je hlavou rodiny. Žena od něj očekává lásku, porozumění a po
moc při výchově dětí." (AH 211)
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Pis 4,1-5,1
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9. úkol
Týden od 22. do 28. listopadu 1992

Základní text
"Oč krásnější je tvé laskání, sestro má, nevěsto, oč lepší je tvé laskání 
než víno. Vůně tvých olejů nad všechny balzámy." (Pis 4,10)

Základní myšlenka
Písmo svaté popisuje krásu a prospěšnost manželské lásky jako Boží 
dar. Tento dar nám objasňuje vztah mezi naším milujícím Pánem 
a jeho lidem.

Vzpomínka na svatební den Šalomouna a Sulamitské tvoří ústřední 
téma Písně Šalomounovy. Pis 3,6-11 nám umožňuje sledovat veřejnou 
oslavu, zatímco jemné metafory následujících veršů (4. kap.) obsahují 
nejněžnější a nejvznešenější scény z manželství, které bible popisuje. 
Vyjadřují vzájemnou radost, kterou prožívá manželský pár.
Tyto mimořádné scény nejsou v Písni uváděny bezdůvodně. Jejich 
prostřednictvím nás Duch svátý poučuje o nás samotných, o manželské 
lásce a o Bohu, který je Tvůrcem manželství.
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Které zlé síly se účastní boje proti Bohu, jeho následovníkům 
a jeho pravdě? 2 Kor 4,3.4; Efez 6,12
" Ru € k‘(e VvTk. GKttpU • • • 4

Nesprávné nebo nevyvážené názory vedly k neúplnému, pokřivenému 
chápání Boha. V křesťanských dějinách pak způsobily zkreslení pravdy 
nebo odpadnutí od Boha. Podobně jako nepřítel v podobenství o pšeni
ci a pleveli (Mat 13,24-30), tak i satan způsobil zmatek tím, že promíchal 
ležs pravdou.
Nesprávné názory týkající se mezilidských vztahů a manželství škodí 
citovému a duchovnímu rozvoji stejným způsobem jako nesprávný 
výklad biblických pravd.
4. Co jsi při svém hledání úspěšného a šťastného mezilidského 

vztahu zjistil, že je hodnotné? Kterých záporných postojů a myš
lenek jsi se zbavil?

Satan, který byl vyloučen z nebe, se rozhodl pomstít tím, že bude škodit 
Božímu dílu. Jakmile byl stvořen člověk, satan si předsevzal, že v něm 
smaže Boží obraz a bude na něj působit svým zhoubným vlivem.
2. Jaký postoj mají zaujmout věřící, když jim Bůh odhalí hříšnost 

jejich myšlení a činů? Skut 3,19.20; 17,30

"Satan je vždy připraven, aby klamal a sváděl. Používá všech 
prostředků, aby svedl člověka na širokou cestu neposlušnosti. Snaží se 
zmást smysly pomocí nesprávných názorů a falešnými nápisy přepsat, 
a tím odstranit, Boží směrovky ukazující správnou cestu... Nikdo však 
nemusí zoufat nad vrozeným sklonem ke zlu; když je hříšník usvědčen 
Duchem svátým z hříchu, musí činit pokání, vyznat hřích a opustit 
konání zla. Věrní strážcové jsou připraveni usměrňovat lidi na 
správnou stezku." (6 BC 1120)
3. Jaký vliv na pravdu a lidský život měly tradice, zvyky a falešná 

filozofie, se kterými se Kristus setkával? Mar 7,9.13; Mat 23,1-4.13
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Zkreslení Božího ideálu
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Sobota
1 Moj 2,3
2 Moj 20,8-11 
Iz 58,13.14 
Ezech 22,8 
Mař 2,23.24

Manželství 
1 Moj 5,2 
Iz 54,5.6 
Přísl 5,18.19 
Ezech 22,9-11 
Mař 10,1-16

Které další ustanovení má stejný původ jako manželství? 1 Moj 
2,1-3 V jakém smyslu je pro nás dnes důležité? Mat 24,20

"(Ježíš) svým posluchačům připomněl ustanovení manželství při stvo
ření... Připomněl jim šťastné dny v ráji, kdy Bůh všechno označil jako 
velmi dobré. Tam mají svůj původ manželství a sobota, dvě ustanovení, 
která mají sloužit k oslavě Boha a k prospěchu lidstva." (Myšlenky

Zvláštní požehnání
Symbolický účel
Radostná zkušenost
Svatost je pošlapána
Náboženské sváry
Pohanská filozofie učila, že tělo je podřadnější než duše a zkreslila tak 
Boží ideál manželství.
V pohanských kulturách i mezi Božím lidem byly ženy často pova
žovány za vlastnictví. Snadno dostupný rozvod pro muže, mnoho- 
ženství a zacházení s ženami jako s podřadnými tvory, to vše poškodilo 
Boží plán.
Co vše může být porušením manželské smlouvy: cizoložství (2 Sam 
11,2.4), krvesmilstvo (Ezech 22,9-11), znásilnění (2 Sam 13,14), zvrhlost 
(3 Moj 18,23), homosexualita (Řím 1,26.27), prostituce (Soud 16,1), 
mnohoženství (2 Sam 5,13), rozvod, násilí a zneužívání (Mal 2,16; Mat 
19,8).
V lidské společnosti docházelo a stále dochází ke dvěma krajnostem: 
zřeknutí se sexuality, nebo přílišná uvolněnost v oblasti sexuálního 
života. Ve středověku byly celibát a panenství považovány za Svatější 
než manželství. Tento názor je stále ještě zastáván, i když stojí v proti
kladu s Písmem (srovnej s Žid 13,4). Na druhé straně však dnešní doba 
často odděluje sexualitu od skutečné lásky v rámci manželství.

z hlediska jejich ideálu a vlivu
z hory blahoslavenství, str. 51.52)
2. Porovnej sobotu a manželství 

hříchu na ně:
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Naučení od milujícího páru

poklona v Pis 4,7 o povaze opravdové

3.
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Šťastný je ten pár, který, přestože zjistí vzájemnou nedokonalost partne
rů, jež byla překryta a zahalena počáteční romantikou vztahu, může 
říct: "Poskvrny na tobě není" (Pis 4,7). Boží dar nesobecké lásky, jenž je 
dán prostřednictvím Ducha svátého (Řím 5,5), udržuje vzájemný vztah 
romantiky a přátelství.
Kristus "je ženichem; jeho církev je nevěstou, o které jako o své vyvo
lené praví: Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není (Pis 
4,7)... (Efez 5,25-28)." (MH 356)

Je moudré soustředit se na dobré vlastnosti partnera, příbuzného 
nebo přítele? Proč? Jakým způsobem můžeme zachovat lásku, 
přestože se setkáváme s postoji a chováním, které zraňují náš 
vztah?

I když nám může být smysl některých poklon a pochval poněkud 
nejasný, ženich přirovnává svoji nevěstu k věcem, jež oba znají a které 
jim oběma činí radost.
Píseň Šalomounova představuje osobní, tělesnou stránku manželské 
lásky jako zdroj potěšení (srovnej s Přísl 5,18.19; 1 Moj 26,8). Bible nezná 
umělé, pohanské oddělování tělesné a duchovní přirozenosti člověka, 
ani odpor k radosti z manželské lásky, který se objevuje ve spisech 
některých církevních otců.
2. Jak svědčí Šalomounova

lásky?

Jak jsme si již dříve řekli, Pis 4,16-5,1 je ústředním bodem knihy. 111 
veršů hebrejského textu předchází Pis 4,16 a 111 veršů následuje po Pis 
5,1. Tyto citlivě formulované verše, plné symboliky, představují vrchol 
manželského vztahu Šalomouna a Sulamitské. Pis 4,1-15 také náleží do 
oblasti jejich soukromí. Slavnost (Pis 3,11) skončila a manželská dvojice 
se může těšit ze vzájemného společenství.
1. Jakým způsobem slova Pis 4,1-7 vyjadřují Šalomounovu lásku 

k jeho nevěstě? Co nám říkají o manželské lásce?



9. úkol Jedinečné a něžné poznání Středa 25. listopadu

Biblický pohled na lásku
Co Šalomoun vyjadřuje přirovnáními k Libanonu? Pis 4,8.11.15

2.

1 Kor 7,1-5

Filip 2,3.4

1 Tes 4,3-5
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Šalomoun měl velmi rád Libanon, využíval libanonského stavebního 
dříví (1 Král 5,13.20) a budoval tam různé stavby (1 Král 9,19). Tyto 
verše pravděpodobně naznačují, že v Libanónu potkal Sulamitskou. 
Jeho zalíbení ve vznešené kráse této oblasti (Pis 4,8), příjemná vůně 
vegetace a lesů (verš 11) a osvěžující voda Libanónu (verš 15) pomáhají 
popsat krásu Sulamitské.

V čem se postoje obou partnerů v Písni Šalomounově podobají 
zásadám evangelia, jež uvádějí následující texty?

Šalomoun zve svoji ženu "Pojď se mnou" (Pis 4,8). Ona sama mu odpo
vídá také pozváním "Ať přijde do své zahrady můj milý" (Pis 4,16). Jeho 
odezvu pak popisuje Pis 5,1. Toto střídání pozvání a odpovědi pěkně 
vykresluje podstatu skutečné lásky. V ní není prostor pro sílu nebo 
vynucování si něčeho. Odpověď Sulamitské je nádherným svědectvím 
o atmosféře láskyplné svobody, kterou prožívá. "Moje zahrádka" je 
"jeho zahradou" (Pis 4,16).
"Ani jeden z partnerů nemá právo odmítat druhému přednost intimní
ho manželského vztahu... Každý z nich má nárok na manželská práva; 
vždy však s podmínkou, že Bůh má být ve všem oslaven." (6 BC 
706.707)
"Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu" (Filip 2,4). 
Tato zásada by měla každého vést k tomu, aby dával přednost pohodlí, 
potěšení a uspokojení svého partnera. Nikdy bychom neměli nutit 
druhého za meze, za kterými se již necítí tělesně, duševně nebo 
duchovně dobře. Jestliže se manželský pár učí "napomáhat štěstí druhé
ho", zavládne potom "obapolná láska a snášenlivost". (MH 360) "V cho
vání toho, kdo má pravou lásku, se projevuje Boží milost" (AH 50).
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Láska k Bohu
i.

naší přednosti poznat Otce, Syna

3.
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V jakém smyslu je tím prohloubeno chápání manželské lásky 
jako symbolického svazku mezi věřícím a Bohem? Efez 5,31.32

Všechna pravá věda a skutečný rozvoj pramení z poznání Boha. 
Kamkoliv se obrátíme, ať v oblasti hmotné, duševní nebo duchovní, 
sledujeme-li cokoliv mimo to, co je poznamenáno hříchem, všude je 
zjeveno toto poznání. Sledujeme-li kterýkoliv směr bádání s upřímnou 
snahou nalézt pravdu, přicházíme do styku s neviditelnou mocnou 
Inteligencí, která působí ve všem kolem nás. Lidská mysl je přivedena 
k mysli Boží, smrtelné je spojeno s Nesmrtelným. Účinek takového 
spojení na tělo, duši a ducha přesahuje hranice představivosti." (Výcho
va, str. 10)

Uvažuj o tom, proč Písmo používá obraz tělesného, duševního a 
duchovního vztahu mezi mužem a ženou k znázornění vztahu 
mezi věřícím a Bohem. V čem jsou si oba vztahy podobné?

Jer 9,23 (král. 24)
Oz 6,3
Jan 16,13-15
Jan 17,3
2 Petr 1,2

Jakým způsobem bible obvykle popisuje manželské spojení? 
1 Moj 4,1

Čtvrtek 26. listopadu

Poznat" je slovo, které bible používá, aby popsala náš vztah k Bohu; 
, toto slovo je také použito pro popis intimního spojení manželů. Při 

tomto "poznání" se odhalují nejvnitřnější pocity lidské bytosti a manže
lé se odevzdávají jeden druhému. Tento jedinečný a osobní prožitek 
umožní pozornému křesťanovi pochopit svaté tajemství, totiž spojení 
Krista s jeho církví.
2. Co říkají následující texty o

a Ducha svátého?



9. úkol Jedinečné a něžné poznání Pátek 27.1 istopad u

2.

3.

a) To, co je v našem vztahu velmi dobré, je ...

b) To, co je docela dobré, ale mohlo by být ještě zlepšeno, je ...

c) To, co mohu udělat pro zlepšení našeho vztahu, je ...
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Uvažuj nad následujícím 
partnerem:

Co je příčinou toho, že si někteří manželé přestanou navzájem 
projevovat lásku pomocí milých slov a vlídného jednání? Jakým 
způsobem lze obnovit radost jejich "první lásky"?

Diskusní otázky
1. Proč je slovní komunikace mezi manželi důležitá pro rozvoj jejich 

vztahů?

Doporučené studium
Uvažuj nad popisem svazku mezi křesťanem a Kristem, jak nám jej 
popisuje apoštol Pavel v Řím 8. kap.
"Domov potřebuje náboženství. Jedině ono může zabránit velkému zlu, 
jež tak často ztrpčuje manželský život. Jen tam, kde vládne Kristus, 
může být hluboká, pravá a nesobecká láska. Tehdy budou duše navzá
jem spjaty a dva životy se spojí v krásnou harmonii. Boží andělé budou 
takový domov navštěvovat a jejich ochrana posvětí manželskou ložnici. 
Ponižující smyslnost zmizí. Jejich myšlenky budou směřovat k Bohu; 
oddanost jejich srdcí bude náležet Bohu.
V každé rodině, kde sídlí Kristus, se projeví milá pozornost a vzájemná 
láska. Nebude to impulzivní láska, vyjadřovaná jen sentimentálními 
lichotkami, nýbrž láska hluboká a trvalá." (AH 94)

Shrnutí
Z Boží perspektivy je manželský vztah prvkem, který obohacuje lidský 
život. Tělesný, duševní a duchovní vztah mezi manželi představuje 
vztah, který existuje mezi věřícím a Kristem.

a o své myšlenky se poděl se svým



Naděje pro rozbité sny
Pis 3,7-5; 5,2-6,4
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10. úkol
Týden od 29. listopadu do 5. prosince 1992

Základní text
"Patro jeho úst je přesladké, on sám je přežádoucí skvost. Takový je 
můj milý, takový je můj přítel." (Pis 5,16)

Základní myšlenka
Dokonce i ve velmi blízkých vztazích dochází k nesouladu a roz
dílnému mínění. Boží moudrost a moc nás však mohou uschopnit, 
abychom překonali překážky, které nás od sebe dělí. Bůh nás vybavil 
vším, co je potřeba k budování blízkého přátelství a rodiny.

V Písni Šalomounově je představena radost z manželství i některé obtí
že manželského života. V ostrém protikladu k radostným scénám 
svatebního dne Šalomouna a Sulamitské jsou uvedeny příhody, jež 
obsahují prvky nedorozumění, napětí a odloučení. Tyto verše nám 
pomáhají upřímně se vyrovnávat s nedorozuměními v našich vstazích a 
odstraňovat je. Zjišťujeme, že prostřednictvím Boží milosti a moudrosti 
můžeme překonávat překážky, které nás navzájem dělí, a jsme schopni 
navázat vztah s druhými lidmi.
Rozdíly v osobnosti a přístupu k životu nemusí ještě vyústit do nesmi
řitelných rozporů. Lidé, kteří jsou zabydleni ve svém postoji a chování, 
mohou získat nové poznání a rozvinout nový způsob chování a jednání 
s druhými lidmi. To ale závisí na tom, do jaké míry dovolí svým přáte
lům nebo partnerům mít vliv na jejich život.



10. úkol Naděje pro rozbité sny Neděle 29. listopadu

Sny
i.
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Popiš události zaznamenané v Pis 3,1-4; 5,2-8. Jaké podobnosti 
a protiklady nacházíš v těchto verších?

Vykladači Starého zákona jsou toho názoru, že patrně nejlepší je chápat 
tyto události jako sny. Pro toto tvrzení uvádějí následující důvody:
1) Slova "spím, ale mé srdce bdí" (Pis 5,2), naznačují, že se jedná o sen, 
neboť spánek a jasné a zřetelné vědomí nemohou současně existovat; 
myšlenkové pochody bud' zůstávají skryté nebo se promítají do snů.
2) Emocionálně zabarvené, opakující se scény s náhlým zakončením. 
Sulamitská pokaždé prožívá:
a) vědomí ztráty svého milého (3,1; 5,6)
b) horečné a marné hledání (3,1; 5,5)
c) setkání se strážci (3,3; 5,7)
d) úzkost a bolest
Přestože první epizoda končí nalezením milého, neodehrává se bez 
úzkosti. "Uchopila ho” a nechtěla ho "pustit" (Pis 3,4). Druhá epizoda 
náhle končí poté, co došlo k násilí a zranění (Pis 5,7).
3) Změna prostředí, scenérie je ve snech běžnou záležitostí. Zpočátku se 
Sulamitská nachází ve své ložnici (palác), pak v ulicích a na náměstích 
(Jeruzalém) a později v ložnici své matky (Libanon). Druhá epizoda 
obsahuje scény z městských ulic.
4) Je velmi nepravděpodobné, že by královna prohledávala město, aby 
našla krále, že by sama v noci chodila v ulicích nebo že by mohla být 
napadena svými poddanými takovým způsobem, jaký je popsán v Písni.

Tyto epizody popisují touhu Sulamitské být se Šalomounem. Sula
mitská se však cítí odloučena. Pis 3,1-5 neudává žádný důvod pro tento 
pocit odloučenosti. Zpočátku se zdá její hledání marné a ona prožívá 
úzkost. Nakonec však svého manžela nalézá.
V Pis 5,2-8 Sulamitská odmítá noční návštěvu Šalomouna. Nakonec, 
když se rozhodne jej přijmout, zjistí, že již odešel. Dochází k podobné
mu hledání, jak v předchozí epizodě, tentokrát však bezúspěšnému.
2. Co nasvědčuje tomu, že tyto epizody jsou sny?



10. úkol Naděje pro rozbité sny Pondělí 30. listopadu

Záznam o vnitřní bolesti
i.

Est 6,1

Žalm 6,7.8

Dan 2,1

Dan 6,18

2.

3.
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pomsta 
odmítání 

zklamání

urážka 
úzkost 

lhostejnost

Blízké vztahy mají své okamžiky radosti a nezměrného štěstí, i 
okamžiky bolesti a úzkosti. Prožil jsi něco podobného i ve svém 
životě? Jaký vliv mají starosti nebo těžkosti ve vztazích na tvoji 
schopnost soustředění se během dne nebo spánku v noci? Co ti 
pomohlo řešit tyto starosti?

Vzájemně srovnej uvedené texty Písma, jež se vztahují k nočním 
zážitkům duševního napětí a nepokoje jiných biblických postav:

Starosti nebo úzkost týkající se vzájemných vztahů často způsobují sny 
nebo poruchy spánku. Písmo hovoří o některých lidech, kteří prožívali 
duševní napětí, nepokoj a trápení, když leželi na lůžku. Skutečně spát 
může jen pokojné srdce a mysl (Žalm 4,9). I když jsou prorocká zjevení 
někdy dávána prostřednictvím snů (Daniel 2. kapitola), obvyklé sny 
většinou znovu "přehrávají" jakýsi duševní záznam - naše významná 
přání, obavy, starosti a strach.
Sny Sulamitské svědčí o nejasných pocitech a starostech týkajících se její 
a Šalomounovy budoucnosti. To vedlo pak k dalšímu rozbouření jejích 
vnitřních pocitů. Cítila, že mezi ní a jejím manželem je jisté odcizení.

Jaké pocity, podle tvého názoru, mohla prožívat Sulamitská 
v manželství se Šalomounem? Co prožíval její manžel? Prostuduj 
si následující seznam, případně připoj další pocity, jež se zdají 
být přiměřené. Ke každému vepiš "M" (muž), "Ž" (žena) nebo 
"MŽ" (oba): 
bolest žárlivost samota 
pocit marnosti rozmrzelost 
neporozumění obava hněv 
Vysvětli, proč jsi zvolil právě tyto pocity.



Úterý 1. prosince10. úkol Naděje pro rozbité sny

Boží záměr s manželstvím
Proč Bůh ustanovil manželství? 1 Moj 1,28; 2,18

3.
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Písmo poukazuje na srdce jako na zdroj těžkostí a problémů v mezi
lidských vztazích i ve vztahu člověka k Bohu. Srdce všeobecně označuje 
sídlo rozmanitých postojů, citů a inteligence. Srdce řídí naše postoje, 
chování a vztahy k druhým lidem. Jestliže je, například, hluboko 
v našem srdci ukryté vědomí nehodnosti a bezcennosti, můžeme se 
někdy podle toho nevědomky chovat - stahujeme se do sebe, skrýváme 
své city, nejsme schopni komunikovat nebo s druhými lidmi bojujeme, 
obviňujeme je či usilujeme o vládu nad nimi. Ze všeho nejvíce tedy 
potřebujeme umožnit Duchu svátému, aby usměrňoval všechny naše 
postoje i chování. "Srdce naplněná Kristovou láskou se nikdy nemohou 
dostat příliš daleko od sebe." (AH 94)

Prozkoumej své srdce a pokus se nalézt překážky, které jsi vytvo
řil ve vzájemných vztazích s přáteli i svými nej bližšími. Jak chceš 
tyto překážky odstranit?

v manželství,

1 Moj nám v hlavních rysech představuje důvody, které vedly k usta
novení manželství: pokračování lidského rodu a prostor pro lidskou 
lásku, vztah a společenství.
"Bůh učinil ženu z muže, aby mu byla společnicí a pomocnicí, aby s ním 
byla zajedno, potěšovala jej, povzbuzovala a byla požehnáním. A muž 
má být její velkou pomocí. Všichni, kdo vstupují do manželství se 
svátým úmyslem - manžel toužící po čisté lásce ženského srdce, žena 
toužící zušlechtit a zdokonalit charakter svého muže, aby byl úplný - 
naplňují Boží záměr s nimi.
(Kristus) nařídil, aby mužové a ženy byli spojeni svátým manželským 
svazkem, aby zakládali rodiny, jejichž členové ozdobeni ctností se mají 
stát součástí nebeské rodiny." (AH 99)
Evangelium nás povolává ke společnému životu 
vzájemné lásce, odevzdání se, péči, uznání a službě.
2. Které vnitřní překážky nám brání navazovat smysluplné vztahy? 

Jak lze tyto překážky odstranit? Prostuduj si následující texty, 
které se vztahují k manželství i k jiným mezilidským vztahům: 
Iz 59,2; Mat 19,8; Řím 7,15-25.
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Odlišnosti — příčina potíží

2.
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Rebeka a Izák (1 Moj 24,15-26.66.67; 27,1-46)
Anna a Elkána (1 Sam 1,1-2,11.20.21)
Míkol a David (1 Sam 18,20-28; 2 Sam 6,16-23)

Proč je dobré, aby dvojice, která uvažuje vstoupit do manželství, 
vzájemně srovnala, v čem se partneři od sebe liší a v čem si jsou 
podobni? Dejme tomu, že se jeden z partnerů potřebuje změnit, 
ale nechce nebo nemůže. Jaký postoj by měl druhý partner 
zaujmout? Má snášenlivost svoje meze? (Srovnej s 1 Kor 7,10.11.)

Naše odlišnosti mají sklon klást do našich blízkých vztahů překážky. 
"Navzájem se lišíme povahou, zvyky a vzděláním tak silně, že náš 
pohled na svět se různí. Posuzujeme věci rozdílným způsobem. Naše 
chápání pravdy, naše názory, pokud jde o způsob života, nejsou ve 
všem stejné. Neexistují ani dva lidé, jejichž zkušenost by byla stejná ve 
všech jednotlivostech. Zkoušky, které prožívá jeden člověk, vůbec 
nemusí být zkouškami pro druhého člověka. Povinnosti, které jeden 
považuje za snadné, mohou být pro druhého člověka jedny z nej
těžších." (GW 473)
Způsob, jakým se vyrovnáváme se svými odlišnostmi, ovlivňuje a urču
je kvalitu našeho manželství, rodiny a přátelství. Přijetí odlišností s po
chopením a ochota učinit jisté změny na obou stranách se projeví v pos
tupném růstu k hlubšímu a trvalejšímu vztahu. Naproti tomu, 
prosazování vlastního pojetí způsobuje nesoulad, který pak může 
vyústit do projevů hněvu a sporu. Neurovnaný spor a potlačovaný 
hněv pak mohou vést k rezignaci v úsilí o štěstí, za kterou následuje 
rozmrzelost, zahořklost, vzpoura a odcizení se. Nebo může dojít k ne
konečným sporům, které nikdy nebudou urovnány. Někteří se mohou 
pokusit o vytvoření určitého souladu tím, že kapitulují a podřídí se 
svému partnerovi, tím se však vzdávají své vlastní osobnosti. Také 
může dojít k určitému stažení se do sebe - každý z partnerů si orga
nizuje život po svém, a tak se jeden před druhým uzavírají.
1. Jaký vliv měly odlišnosti partnerů na uvedená biblická 

manželství? K jakým sporům došlo? Byly v nich přítomny i pro
jevy hněvu a podrážděnosti? Jakým způsobem došlo k vyřešení 
sporů?
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Jednota a odlišnosti
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Na které zaslíbení se můžeme spolehnout, když stojíme tváří 
v tvář těžkostem v našem vztahu? Filip 4,19

Třebaže mohou vzniknout potíže, problémy a malomyslnost, neměl) 
by mužové, ani ženy připustit myšlenku, že jejich svazek je omyl nebo 
zklamání. Rozhodněte se, jak nejvíce můžete, být jeden pro druhého 
vším." (MH 360)
Silné vědomí společného cíle, přesvědčení, že uprostřed vši nejistoty 
jsou jejich osudy spojeny, může křesťanskému manželství poskytnout 
nezdolnou vůli společně bojovat za naplnění svých snů, které měli, 
když se před oltářem zavazovali manželským slibem. Klidně se mohou 
opřít o ujištění, že jejich společný život je obohacen Božím požehnáním, 
protože si jeden druhého nevybrali sami o sobě ale s Boží pomocí.
"Často v rámci jedné rodiny existují zřetelné odlišnosti ve sklonech 
a povaze, a je to Božím záměrem, aby lidé různých povah žili spolu. 
V takovém případě, by měl mít každý člen domácnosti ohled na pocity 
druhých členů a uznávat jejich práva. Tak bude budována vzájemná 
úcta a snášenlivost, předsudky se zmírní a hrubé charakterové rysy se 
zjemní. Soulad bude zachován a každý bude mít užitek ze vzájemného 
spolužití rozdílných povah." (CG 205)
2. Jak popisuje Sulamitská svého manžela? Pis 5,10.16

"Vypravujte o tom, jenž je významnější nad tisíce jiných, jenž sám je 
přežádoucí (Pis 5,10.16). Pouhá slova to nemohou vyjádřit. Musí se to 
zračit v povaze a projevovat v životě. Kristus čeká, že bude zpodoben 
v každém učedníku." (Touha věků, str. 583)
3. Jaké odlišnosti jsou mezi tebou a tvým partnerem, dětmi nebo 

jinými lidmi, se kterými bys rád žil v blízkém vztahu? Jakým 
způsobem můžeš využít tyto odlišnosti pro budování pevnějších 
vztahů?
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1.

2.

73

Můžeš vyprávět o situaci, kdy ti někdo odpustil, a tvůj postoj se 
změnil, takže jsi byl schopen obnovit vaše přátelství?

Doporučené studium
Co dělat s hněvem ve vztazích? Prostuduj si následující texty: 1 Moj 
30,2; Žalm 4,5; 85,4.6; 103,8.9; Přísl 15,1; 16,32; Mat 5,22; Mar 3,5; Efez 
4,26.27.31; Kol 3,8.
Na jakých postojích jsou založeny křesťanské vztahy? Efez 4,32 (Srovnej 
s Efez 1,7; 1 Petr 2,23.24; Řím 12,17.19.)
"Je pravda, že existuje rozhořčení, které je ospravedlnitelné i u násle
dovníků Kristových. Když vidí, že Bůh je zneuctíván a jeho služba 
tupena, když vidí, jak jsou nevinní utlačováni, zmocňuje se duše spra
vedlivý hněv. Takový hněv, který vzniká z dotčené mravnosti, není 
hříchem. Ti však, kdo se rozhořčují nebo pohoršují při každé sebemenší 
příležitosti, otvírají srdce satanovi. Musíme z duše vypudit všechnu 
hořkost a nepřátelství, chceme-li být v souladu s nebem." (Touha věků, 
str. 212.213)

Diskusní otázky
Nejsou ve tvých vztazích oblasti, kde je třeba odpustit, aby se 
otevřela cesta pro nový začátek?

Shrnutí
Píseň Šalomounova popisuje sny Sulamitské, ve kterých se projevují 
obavy týkající se vztahu s jejím manželem. Když odlišnosti mezi přáteli 
nebo uvnitř manželského páru vyústí do napětí nebo roztržky, z milosti 
Boží je možné zkoumat a uvažovat nad názory toho druhého a citlivě 
přistupovat k jeho pocitům. Pak, když porozumíme rozdílům v pova
hách, může dojít k nápravě a ještě bližšímu vztahu.



Pij z vlastní studny
Pis 6,4-7,11
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Základní text
"Krásná jsi, přítelkyně má, jak Tirsa, půvabná jak Jeruzalém, strašná 
jako vojsko pod praporci." (Pis 6,4)

11. úkol
Týden od 6. do 12. prosince 1992

Základní myšlenka
Pečujeme-li o manželství, posilujeme tím manželský svazek a chrá
níme jej před nepatřičnými vztahy k lidem mimo manželství.

V roce 1891 vydal Hudson Taylor sbírku kázání o Písni Šalomounově.
V předmluvě k této knize je uvedeno, že Píseň písní "je v dnešní době 
sotva kdy, pokud vůbec, pojata do kázaní a dnešní křesťané jako celek 
na ni hledí s jistou nervozitou, pokud ne s podezřením. A - upřímně 
řečeno - existuje pro to dobrý důvod, nebot píseň se zmiňuje přímo a 
s potěšením o oblastech lidského života, o kterých dnešní doba - 
alespoň mezi křesťany - přikazuje mlčet a kde ďábel dosáhl svého 
vlivu." (H. Taylor, Union and Communion)
V dnešní době písně, televize a tisk zobrazují radosti, potěšení a vzru
šení toho, co se nazývá láska, ale velmi málo hovoří o manželství. 
Nastal čas, abychom manželství vrátili jeho pravé postavení a jeho 
skutečnou radost.
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Ohrožené manželství
i.

2.
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Prostuduj si 2 Tim 3,1-7. Ve kterých oblastech je život v po
sledních dnech v protikladu k Božímu plánu?

Proč používá apoštol Pavel vojenská přirovnání k popisu 
křesťanské zkušenosti hned poté, co dává radu týkající se 
manželského a rodinného života (Efez 5,21-6,4)? Efez 6,10-12 Co 
jsou to "ďáblovy svody", pokud jde o manželství? Jak lze těmto 
útokům odolat?

Sedmé přikázání, zachovávané v síle Kristovy milosti, chrání 
posvátnost manželství a domova. Vztahuje se i na sexuální morálku. 
Odhaluje naše sklony ke smyslné žádosti způsobené hříchem a varuje 
nás, abychom jim nepodléhali.

"Satanovo úsilí bylo dobře promyšleno: zvrátit manželské zřízení, osla
bit jeho závazky a uvolnit jeho posvátnost, neboť lepším způsobem 
nemohl znetvořit obraz Boží v člověku a otevřít dokořán dveře hříchu 
a neřesti." (Patriarchové a proroci, str. 246) "Nepřítel má velkou moc 
nad myslí, která není úplně opevněna modlitbou a zakotvena v biblické 
pravdě." (5 T 292)
Skutečnost, že mnoho manželství má potíže, potvrzují statistické údaje 
o zvyšujícím se počtu rozvodů. A mnozí z těch, kteří zůstali v man
želství, by mohli vyprávět o sporech, ztrátě ideálů a všeobecném pocitu 
neštěstí a zklamání ve svém manželském životě.
3. V jakém smyslu odhaluje přikázání "Nesesmilníš" (2 Moj 20,14) 

nebezpečí, kterému je manželství v našem hříšném světě vysta
veno? Na které hříšné sklony lidského srdce toto přikázání 
poukazuje? Mat 5,28; 1 Kor 7,7.9 (Srovnej s Tit 2,12; 1 Petr 2,11.)
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Varovné signály
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2.
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c) Když s někým hovoří o duchovní nebo citové tématice^ 
se dotýkající jeho osobního života.

Jak nás kniha Přísloví varuje před nebezpečím, které hrozí 
manželství? Co říká Přísl 5 o nemorálnosti? Jakým způsobem se 
autor snaží odradit čtenáře od nemorálního spojem? Povšimni si 
zmínek o cizí ženě, jejích rtech a hlasu (verš 3), chození s ní, 
návštěva jejího domu (verš 8), objímání se s ní (verše 20-23).

I kdybychom nemysleli na soud a věčný život, věrnost manželskému 
slibu je rozumným jednáním, zatímco nevěra je bláhovost. Cizoložník je 
postižen dvojím odsouzením. Ztrácí v tomto životě skutečnou radost 
a nemůže ani získat mnohem větší a trvalé radosti věčného života.
Hřích nemůžeme omlouvat naší lidskou slabostí. Musíme si být vědomi 
situací, ve kterých jsme zranitelní. Cizoložné jednání hrozí každému, 
kdo nedbá na varovné signály Božího Ducha. Obsahem našich modliteb 
by častěji měla být prosba, aby nám Pán Bůh pomohl zachovat čistotu 
a věrnost.

Kdy je člověk zvláště zranitelný a má sklon navazovat nepatřičné 
vztahy? (Doplň další situace.)
a) Když pracuje odděleně od svého partnera.
b) Když prožívá smutek, ztrátu nebo potřebuje něčí ujištěnL^__^ 

úuboce^

Soubor fyziologických a psychologických zákonů, které řídí naše vzta
hy, pracuje bez ohledu na to, jde-li o vztahy vhodné či nikoliv. Jestliže 
člověk cítí mimořádnou spokojenost, vnitřní potěšení, jemné vzrušení 
vyplývající ze setkání nebo pohledu na dotyčnou osobu, slyšení jejího 
hlasu nebo doteku, začala první fáze vzniku vztahu. Touha po soukro
mém setkání s oním člověkem, očekávání bližšího kontaktu nebo touha 
po intimnější komunikaci naznačuje, že se vztah začíná prohlubovat. 
Denní nebo noční snění o dotyčném potvrzuje, že vztah roste.
3. Jaké prostředky používáš k sebekontrole, když se dostaneš do 

některé ze situací popsaných výše? (Srovnej s 1 Jan 5,1-5.18.)
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Boží pomoc
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"V tomto činu, jímž omilostnil ženu a (^ovzbudjJJji k lepšímu životu, 
zaskvěla se povaha Ježíšova v kráse dokonalé spravedlnosti. Ačkoli 
Ježíš neomlouvá hřích, ani nezmírňuje pocit viny, nechce odsuzovat, ale 
zachraňovat. Svět měl pro tuto zbloudilou ženu jen pohrdání a vý
směch; Ježíš však měl pro ni slova^utěchy a nadějí? Bezhříšný měl soucit 
se slabostí hříšnice a podal jí pomocnou ruku...
Lidé nemají v lásce hříšníka, ale hřích milují. Kristus nenávidí hřích, ale 
miluje hříšníka. Takovým duchem se vyznačují všichni, kteří Krista 
následují. Křesťanská láska nespěchá s odsouzením, rychle vycítí 
kajícnost, ochotně odpouští, povzbudí a uvede poutníka na cestu 
svatosti a pomůže mu na ní vytrvat." (Touha věků, str. 325)
3. V jakém smyslu je výrok "Uzavřete pozemská okna své duše 

a otevřete okna, která směřují k nebesům" (AH 96) dobrou radou, 
jak se vyhnout nepatřičným vztahům? Jak nám může příběh 
o odpuštění cizoložné ženě pomoci v našem vztahu k těm, kteří 
spáchali podobný čin?

Jaký příklad věrnosti a bezúhonnosti představuje Josef? Jaký 
nátlak byl na něho, jako na mladého svobodného muže, vyvinut? 
Jaké učinil rozhodnutí, aby se vyhnul vytvoření nepatřičného 
vztahu? 1 Moj 39,7-20 4- / ý

"Před vševidoucím okem Božím a před zraky svátých andělů si mnozí 
dovolují to, čím by se neprovinili před svými bližními. Josefova první 
myšlenka však patřila Bohu. Řekl: Jak bych se mohl dopustit takové 
špatnosti a prohřešit se proti Bohu?" (Patriarchové a proroci, str. 153)
2. i Proč bylo Ježíšovo odpuštění cizoložné ženě tak důležité, vezme- 
—s me-li v úvahu, že Mojžíšův zákon vyžadoval za cizoložství trest

smrti (3 Moj 20,10)? Jan 8,1-11 V jakém smyslu řeší odpuštění 
nejen skutečný přestupek, ale i lidské vědomí viny a studu?
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Pěstování něžné rostlinky

3.
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"Správné pochopení manželského soužití je dílem celého života. 
Manželé vstupují do školy, ve které nemohou v tomto životě dělat 
závěrečné zkoušky.
Provedením manželského obřadu nebývají dokonale sjednoceni ani ti, 
kteří do manželství vstoupili po pečlivém zvážení. Skutečné spojení 
obou manželů nastává během pozdějších let." (AH 105)
Udržování zdravého manželství vyžaduje opakování jednotlivých 
kroků, které budují vztah - obdiv jeden ke druhému, rozmlouvání, 
doteky, hra, smích, naslouchání, společná bohoslužba, umění pochválit 
vlastnosti a schopnosti druhého, uznání a přijetí hranic partnera, dělit 
se s druhým o nejhlubší radosti i obavy.

Jakým přínosem je křesťanská láska a oddanost pro manželství, 
které nemá ideální podmínky? Jakým novým způsobem můžeš 
dnes pochválit svého přítele, partnera, dítě nebo příbuzného?

"Domov má být místem nejčistších a nejvznešenějších citů... Rostlina 
lásky má být pečlivě pěstována, aby nezašla." (AH 195.196)
Přísl 5,15-19 jednoznačně hovoří pro manželství a povzbuzuje nás 
k pěstování vzájemné lásky. Písmo na tomto místě přirovnává svazek 
muže a ženy ke studni, která občerstvuje oba partnery. (Srovnej s Pis 
4,15.) "Mužova láska k jeho manželce má být silným vztahem, který 
zasahuje všechny stránky života. V dobrém slova smyslu se má jednat 
o zaujetí, ve kterém všechny myšlenky a činy koná s ohledem na 
partnera, se kterým sdílí život. V tomto smyslu je láska jako opilost. Tak 
můžeme rozumět slovu "opájet" v Přísl 5,19.'i;3 BC 964)
2. Najdi v textu další přirovnání, která Šalomoun používá. Které 

pochvaly se znovu opakují? Proč? Pis 6,4-10

1. Jakou dobrou radu pro posílení manželství dává Šalomoun? Přísl 
5,15-19 Jak se tato rada shoduje s tématikou Písně Šalomounovy?
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Opětné získání ráje
i.

2.

tělesnou láskou
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Která další přirovnání osvětlují význam a povahu Sulamitské? 
Pis 6,10 (král. 9)

Čtvrtek 10. prosince

Tento popis se vztahuje jak na Sulamitskou, tak i na čistou Kristovu 
nevěstu. "Krása a síla jsou zde spojeny do popisu, který byl vhodně 
vztahován na popis církve." (3 BC 1121)
"Oděna ve zbroji Kristovy spravedlnosti vstoupí církev do svého 
posledního boje. Krásná jako Luna, čistá jako žhoucí Slunce, strašná 
jako vojsko pod praporci (Pis 6,10) vyjde do celého světa, vítězící a ví
tězná." (Proroci a králové, str. 476)

Jakým způsobem se Pis 7,2-11 (král. 1-10) hlásí k tělesné stránce 
manželského života?

Šalomounovo potěšení ze Sulamitské je jedním z vrcholů Písně. 
Největší hlubiny jejich manželského svazku jsou jim otevřeny a oni 
v nich nacházejí radost. S radostí a úžasem prohlašuje manželka: "Já 
jsem svého milého a on dychtí jen po mně" (Pis 7,11). Celá pasáž hovoří 
o manželskéh vztahu, který nám připomíná ráj.
"Láska je svátá a čistá zásada, ale tělesná vášeň nezná omezení a ne
nechá se vést rozumem. Je slepá k následkům; neuvažuje, co z ní vyply
ne." (AH 123.124.122)
Byl to náš Stvořitel, kdo nám dal schopnost silných citů, jichž je potřeba 
k tomu, abychom se mohli zamilovat. Bůh chtěl, abychom byli plně 
vybaveni pro manželství a jeho naplnění nalezli v jednotě s naším milo
vaným partnerem. "
Slepá zamilovanost žádá a bere; láska se raduje z dávání. Při skutečné 
lásce váš rozum, formovaný biblickými zásadami, vede vaše city 
a upravuje váš vztah podle Boží moudrosti.
3. Jak bys vysvětlil vztah mezi duchovní a 

v manželství?
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2.

a) Obnovuji oddanost svému partnerovi/příteli?

b) Cítí se můj partner milován?

c) Pečuji o svůj osobní vzhled?

d) Chválím často a upřímně?

e) Jsem v našem vztahu vynalézavý a tvořivý?
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Doporučené studium
V knize Patriarchové a proroci si z kapitoly "Josef v Egyptě" prostuduj 
strany 152-153.

Shrnutí
Pán určil, aby čisté manželství mezi mužem a ženou bylo pro ně 
samotné zdrojem duchovního, duševního a tělesného požehnání, zdro
jem požehnání pro jejich nejbližší, přátele, sousedy i pro společnost, ve 
které žijí.

Diskusní otázky
K jaké změně musí dojít v životě člověka, aby mohl opět získat 
pravou lásku? Gal 2,20; Jan 3,16-21

Proved' hodnocení svých schopností opět roznítit cit a lásku:



Předávání pochodně lásky
Pis 7,12-8,14
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Základní text
"Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná 
jako smrt je láska." (Pis 8,6)

12. úkol
Týden od 13. do 19. prosince 1992

Základní myšlenka
Prostředí šťastného domova zvyšuje pravděpodobnost, že děti prožijí 
plný citový rozvoj, navážou dobré vztahy k ostatním lidem a hodnoty 
svých rodičů přijmou za své.

Zřejmě žádný jiný vliv tak nepůsobí na nynější a budoucí správný cito
vý vývoj dětí jako kvalita jejich vztahu k rodičům. Z tohoto důvodu je 
Píseň Šalomounova - přestože nepojednává o dětech, ale o radosti 
v manželství - velmi důležitá i pro děti.
Hlavní postavy Písně byly také kdysi dětmi. Jako všechny páry, i Šalo
moun a Sulamitská přinesli do svého vztahu to, co se doma naučili o so
bě samých, o lidských vztazích a o lásce. V závěrečných pasážích Písně 
Šalomounovy můžeme nalézt několik zmínek o domově, matce, dětství 
a mládí Sulamitské. Jedinečným způsobem tyto verše popisují dětská 
léta, a tím také naznačují, že domov má velký vliv na manželství.
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Srdce směřující k domovu

4.
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Jakou odpovědnost mají děti vůči svým rodičům? 2 Moj 20,12; 
Efez 6,1-3; Kol 3,20.21

Jaké pozvání a nabídku činí Sulamitská svému manželovi? Pis 
7,12-14 (král. 11-13)

Děti jsou Božím darem (Žalm 127,3). Jsou "mladšími členy Boží rodiny" 
(AH 161). Nalézt Krista, důvěřovat mu, znovuzrodit se, růst v Kristu 
a následovat jej - to je cesta, po které nemají děti jít samy. Tak jako Bůh 
je naším rodičem, i pozemští rodiče se mají o své děti starat, vychovávat 
je a napomínat. Vždyť i ony mají být přijaty do nebeské rodiny.
"Rodiče mají právo na větší lásku a úctu, než jakou máme projevovat 
vůči ostatním... Páté přikázání vyžaduje, aby děti nejen prokazovaly 
svým rodičům úctu a poslouchaly je, ale také aby je milovaly, byly 
k nim laskavé, ulehčovaly jim v starostech, střežily jejich dobré jméno, 
pomáhaly jim a utěšovaly je ve stáří." (Patriarchové a proroci, str. 223)

V této pasáži vyjadřuje nevěsta svoji touhu po domově v Libanónu.
2. Co nutí Sulamitskou navštívit domov? Jaké chová vzpomínky?

Na koho myslí? Pis 7,13-8,2 (král. 7,12-8,2)

Šťastné vzpomínky na dětství, domov a okolní přírodu zaplavují mysl 
Sulamitské. Tam se také poprvé zamilovala do Šalomouna. Tato pasáž 
se podobá Šalomounově návštěvě u nich doma, když si ji přišel 
namlouvat (Pis 2,8-12). Vzpomínky na domov zahrnují i myšlenky na 
její matku. Sulamitská přemýšlí o vysokých morálních zásadách, které ji 
matka vštípila, a zdá se, že si připomíná dobu začínající známosti s krá
lem. Přeje si nyní, aby se domů vrátili jako manželé.
3. Co učí Písmo o důležité úloze, kterou rodiče hrají v životě svých 

dětí? Přísl 1,8; Iz 66,13; Efez 6,4
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Protože děti samy od sebe nepřijímají křesťanské hodnoty, měly by být 
s láskou vyučovány a vychovávány v jejich duchu. V tomto procesu 
výchovy je velmi potřebná rozhodnost a pevnost rodičů. Nesmíme však 
zapomenout, že v Božím plánu jde rozhodnost vždy ruku v ruce s las
kavostí. Rodiče potřebují "rozhodnou, pevnou ruku a laskavost, která 
přesvědčí dítě o jejich lásce." (CG 283)
Rodiče by měli usilovat o vytvoření takového prostředí, ve kterém děti 
budou toužit po Božích věcech, kde Boží cesty budou pro děti přitažlivé 
a ony je budou horlivě vyhledávat. Pro rodiče je velmi důležité, aby 
křesťanské hodnoty neustále představovali svým vlastním životem. 
Laskavě ale s rozhodností by měli usměrňovat špatné chování svých 
dětí, avšak současně by je měli povzbuzovat k otázkám. Cílem výchovy 
je podporovat a povzbuzovat děti k tomu, aby přijaly Kristův způsob 
života.

Jak lze vyvážit "opuštění" otce a matky (1 Moj 2,24) s "úctou" 
k nim (2 Moj 20,12)? Co z tohoto příkazu "opustit" vyplývá pro 
rodiče? Co mohou rodiče dělat pro to, aby udrželi pěkné vztahy 
se svými dospělými dětmi a jejich rodinami?

Jakým způsobem napomáhá evangelium, aby domov byl 
nej šťastnějším místem na zemi a předchutí našeho nebeského 
domova? Jan 15,12; 1 Jan 4,7-11

Jádrem domova je vzájemný vztah rodičů. Je-li v jejich manželství 
přítomna Kristova láska, její vliv pak prostoupí celou rodinu.
Vzájemný vztah lásky mezi mužem a ženou bude pro rodinu tím, čím je 
pro dům topení. Bude udržovat vztahy všech členů rodiny v příjemné a 
spokojené atmosféře. To však neznamená, že rodinný klid a pokoj 
nebude nikdy porušen... Znakem skutečně šťastné rodiny není nedosta
tek problémů, ale upřímná jistota, že vztahy doma jsou tak pevné, že 
každý člen rodiny je schopen potýkat se s jakýmkoliv problémem, který 
může nastat.
2. Jakou cennou radu, týkající se

nacházíme v Přísl 22,6?

Zasvěť už chlapce do jeho cesty"
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Zkušenost s Bohem
Úcta k Bohu

Rodinná zkušenost 
Prokazování úcty 
Komunikace 
Ocenění
Vzájemná podřízenost

Jaký úkol zanechal Ježíš svým následovníkům? V jakém smyslu 
je rodina důležitým prostředím pro splnění tohoto Ježíšova 
příkazu? Mat 28,19

Bible otevřeně hovoří a radí v otázkách týkajících se lásky, intimity a se
xuality. Rodiče by si měli udělat čas k tomu, aby učili své děti všem 
důležitým věcem týkajícím se života (5 Moj 6,6-9).

Jakým způsobem představuješ svým dětem Boží plán pro mezi
lidské vztahy?

"Naše práce jako práce Boží dělníků má začít u těch nejbližších. To 
znamená, že má začít v našem vlastním domově. Žádné misijní pole 
není důležitější než toto." (CG 476)
Rodina je místem, kde lidé získávají schopnosti pro vytváření vztahů 
v křesťanském duchu, a je to první skupina lidí, ve které jsou získáváni 
Kristovi učedníci.

Jak nás schopnosti vytvářet vztahy, kterým jsme se naučili v rodi
ně, připravují k tomu, abychom byli Božími učedníky? Doplň 
pravý sloupec.

"Získávejte mi učedníky"

Jakým způsobem poukazuje Písmo na nutnost hovořit s našimi 
dětmi o blízkých vztazích, lásce a sexualitě? 2 Moj 20,14; 3 Moj 
18,1-30; 5 Moj 6,6-9; Přísl 6,20-29
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Vyučování dětí o lásce, intimitě a sexualitě
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Josefova zkušenost naznačuje, že jeho rodiče byli schopni se svými 
dětmi hovořit o těchto věcech. "Výchova z dětství, která ovlivnila jeho 
mysl, opevnila jeho srdce v hodině silného pokušení a on zvolal: Jak 
bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! (1 Moj 
39,9)" (CG 197)
První výuka o mezilidských vztazích začíná v rodině a silně ovlivňuje 
i pozdější názory dětí. Proto:
Vytvořte prostředí domova plného lásky. Láska rodičů k dětem a k so
bě navzájem je pro děti prvním zdrojem rad a informací týkajících se 
lásky, intimity a sexuality.
Předávejte kladné biblické poselství. Přístup rodičů k otázkám intimity 
a sexuality ovlivňuje kvalitu a dopad jejich výchovy a vedení. Špatné 
pochopení Písma, mýty a pověry musí být nahrazeny kladným, vyvá
ženým biblickým učením.
Podporujte vytváření prvního vztahu mezi dítětem a rodičem. Chování 
dětí v náručí, náš pohled, hlas, naše mazlení se s dětmi předávají kladné 
signály a děti pak cítí důvěru a bezpečí. Tím se také vytváří dobrý 
základ pro tvorbu vztahů v jejich samostatném životě. Úzkost, nespo
kojenost a trestání malých dětí kvůli tomu, že začínají zkoumat svoje 
tělo nebo nejsou zatím schopné dostatečně řídit své tělesné funkce, 
může způsobit dlouhotrvající pocit nespokojenosti, zmatku či studu.
Poskytujte dětem správné informace. "Děti potřebují být poučeny, 
pokud jde o jejich vlastní těla. Je jen málo mladých lidí, kteří mají urči
tou vědomost o záhadách lidského těla. Vědí jen málo o tomto živém 
stroji." (2 T 536) Využívejte přirozených příležitostí, abyste mohli hovo
řit s dětmi. Na otázky odpovídejte jednoduše a věcně. Podle úrovně 
slovní zásoby a rozvoje dítěte poskytujte informace - správné názvy 
pro části těla a jejich funkce, rozdíly mezi tělem chlapce a dívky, úloha 
otce a matky v početí dítěte, problematika vhodných a nevhodných 
dotyků intimních částí těla, porozumění tělesnému a duševnímu dospí
vání dívek a chlapců, vytváření přátelských vztahů, vytváření vztahů 
mezi mužem a ženou, odpovědné a neodpovědné sexuální chování, 
společenská a citová problematika spojená se sexem, smysl lásky a inti
mity v manželství, zásady plánovaného rodičovství a význam sexua
lity.
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Čtvrtek 17. pí ■osince

Bratři hráli hlavní úlohu v námluvách a známosti sestry (1 Moj 
24,29.50.55.60) a při ochraně její čistoty (1 Moj 34,6-17; 2 Sam 13,20.32). 
Sulamitská si připomíná ta slova ze svého dětství, kdy její bratři měli 
zájem udržet její čistotu až do manželství. Když bratři hovoří o postoji a 
chování Sulamitské, používají přirovnání "hradba" a "dveře" pro ochra
nu jejich sestry před nesprávným způsobem chování.
Verš 10 nás nenechává na pochybách, pokud jde o přirovnání vztahující 
se na Sulamitskou. Před manželstvím i v manželství je Sulamitská 
rozhodnuta zachovat sama sebe pro toho, se kterým uzavírá celoživotní 
smlouvu. A to přináší stav pokoje, jistoty a spokojenosti.

Jakým způsobem se mohou rodiče, vychovatelé, příbuzní, učitelé 
a přátelé zapojit do procesu výchovy a rozvoje dospívajícího 
člověka a přitom mu ponechat svobodu růstu?

Závěrečné verše Písně Šalomounovy odhalují několik charakterových 
vlastností Sulamitské. Verše se nacházejí v kontextu návštěvy domova, 
a tím naznačují, že hodnoty charakteru byly utvářeny její výchovou.
1. O co Sulamitská žádá? Jaké hluboké porozumění lásce odhalují 

její slova? Pis 8,6.7

"Nazvěte ji šťastnou"

"Pravá láska je cenná a svátá věc. Liší se zcela od lásky, kterou vyvolal 
náhlý popud a která opět náhle skončí, musí-li projít větší zkouškou. 
Vykonáváním povinností v rodičovském domě se mladí nejlépe připra
ví k založení vlastních domovů. Nechť se proto cvičí v sebezapírání, 
nechť si vštípí laskavost, zdvořilost a křesťanskou lásku. Tak si zacho
vají lásku ve svých srdcích. Ten, kdo je vychován v takové rodině 
a stane v čele své vlastní domácnosti, bude už vědět, jak ochránit štěstí 
té, kterou si vybral za družku života." (Patriarchové a proroci, str. 123)
2. Co svědčí o tom, že Sulamitská věřila a uznávala před

manželskou čistotu? Jaký postoj měli její bratři? Pis 8,8-10
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Jaký vliv měl vztah s rodiči na tvůj život?

a) Které vzpomínky na rodiče jsou nejsilnější?

b) Za jakých okolností v sobě vidíš svého otce či matku?

c) Vztah s otcem či matkou ovlivnil můj názor na Boha v tom, že...

Proč je důležité všemožně se snažit o výchovu, týkající se blízkých 
vztahů a sexuality, v kontextu křesťanského poselství? Jakým 
způsobem mohou rodiče nejlépe splnit svoji odpovědnost v sexuál
ní výchově svých dětí? Jaká je úloha kazatele, sboru nebo církve a 
školy při doplňování výchovy a vzdělání, kterého se dětem dostalo 
doma?

Shrnutí
Na tento úkol - vychovat děti a přivést je ke Kristu - nejsme sami. Pro 
tuto práci máme pomoc Ducha svátého a nebeských andělů. "Když Bůh 
nám svěřuje tuto velikou odpovědnost, obdaruje nás současně i ještě 
větším množstvím své úžasné milosti. On působí v životech našich 
dětí... Možná, že se vždy nechováme přiměřeně, Bůh však ano; on naše 
děti nikdy neopouští, nezapomíná na ně ani je nenechá bez ochrany. 
Tím, že budeme důvěřovat Božímu vedení a tomu, že Bůh může využít 
i naše chyby při výchově našich dětí, můžeme my rodiče získat sílu 
pokračovat v této službě." (E. Achtemeier, The Committed Marriage)

Diskusní otázky
Proč je opětné připomenutí tématu "vinice" vhodným ukončením 
Písně Šalomounovy (Pis 8,11-14)?

Proč je mnohem důležitější vychovat děti k tomu, aby znaly doko
nalého Spasitele, než vychovat "dokonalé" děti? Jakou útěchu a 
pomoc může rodičům přinést chápání Boha jako rodiče, zvláště 
v případě, kdy jejich děti přijaly hodnoty odlišné od křesťanských?

Co můžeš tento týden udělat, abys posloužil té rodině, která potře
buje pomoc a povzbuzení?
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13. úkol
Týden od 20. do 26. prosince 1992

Základní text
"Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku 
chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdá
ní." (Pis 8,7)

Základní myšlenka
V Kristu je v plnosti zjevena Boží láska. Tato láska zušlechťuje, 
povznáší a udržuje naši lidskou lásku.

Závěrečná část Písně Šalomounovy předkládá nejvznešenější myšlenky 
týkající se lásky. Pravá láska je stálá a neocenitelná, její plamen neuhasí 
velké vody, její hodnota není srovnatelná s žádným pozemským 
bohatstvím.
Taková slova by se někomu mohla zdát poněkud přehnaná, není to 
však přehnané hodnocení. Sulamitská hovoří o lásce, která je trvalým 
poutem mezi mužem a ženou. Tato láska sahá až k nebesům. Ve 
skutečnosti se však jedná o popis věčné lásky, lásky bez hranic - Boží 
lásky.
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Zjevení Boží lásky
Jt) Uveď vlastnosti lásky, c/které hovoří Pis 8,6.7.

jn ku- ^1-
Čistá láska je láska, kterou nic nemůže zničit. Nelze ji koupit. Tato 
pasáž, která hovoří o nepřemožitelné moci a stálosti pravé lásky, nemá 
v literatuře obdoby.
2. Které zkušenosti s lidskou láskou nám umožňují alespoň 

zahlédnout hloubku Boží lásky? Uvažuj nad příkladem lásky 
mezi Šalomounem a Sulamitskou: Pis 2,16; 4,7; 8,2 Kde jsou 
hranice lidské lásky?

vua' U aC UmAo 7-
"Bůh přitahuje k sobě naše srdce nespočetnými znameními na nebi i na 
zemi. Snaží se zjevit se nám v divech přírody a také v nejhlubších a nej
něžnějších lidských vztazích, jaké může lidské srdce poznat." (Cesta ke 
Kristu, str. 8)
Přestože lidská i Boží láska tvoři nerozlučný celek, Boží zjevení 
prostřednictvím lidských životů a vztahů mohou lásku Boží k nám 
znázornit jen nedokonale, protože na světě je přítomen hřích. Proto je 
zapotřebí zvláštního zjevení. "Syn Boží přišel z nebe, aby zjevil Otce... 
Jedině on, jenž znal výšku a hloubku Otcovy lásky, ji mohl zjevit světu." 
(Cesta ke Kristu, str. 8.10-11)

/3Í/A Souhlasíš s následujícím výrokem?

"Obraz Boha, který člověk má, je často utvářen a ovlivněn obrazem jeho 
rodičů, zvláště pak otce. Jestliže byli jeho rodiče šťastní, milující, přijí
mající a odpouštějící, shledává pak, že může snadněji prožívat kladný 
a spokojený vztah k Bohu... Jestliže bylo těžké vyjít s rodiči, obvykle má 
utkvělou představu, že Bůh z něj také nemá příliš velkou radost." (R. 
Strauss, How to Raise Confident Čhildren)
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Ten, který miloval
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Uvažuj o povaze učedníka Jana: Mař 3,17; 10,35-41; Luk 9,49.51-54. 
Jakou byl osobností? Jaké by to bylo mít s ním blízký vztah?

Velmi často hrubý zevnějšek zakrývá nitro, které se cítí nejistě. Ježíš 
nehleděl na drsný zevnějšek, chtěl Janovi poskytnout to, po čem jeho 
srdce dychtilo - pravou lásku, přijetí a vědomí hodnoty. Čtyřikrát 
zaznamenává apoštol Jan ve svém evangeliu, že jej Ježíš miloval (Jan 
13,23; 19,26; 20,2; 21,7). Ježíš přijal Jana do úzkého kruhu svých učední
ků, ukázal mu svoji slávu na hoře proměnění a pozval jej do Getse- 
manské zahrady, protože toužil po Janově modlitební podpoře v nej
těžším období svého života. Když umíral na kříži, Ježíš svěřil svoji 
matku do Janovy péče. Zde máme skutečné svědectví o Ježíšově lásce a 
důvěře, o jeho schopnosti změnit člověka mocí své lásky! Tato působivá 
setkání s Ježíšovou láskou se dotkla Janova srdce.

Jakým způsobem změnila Ježíšova láska tvůj život? Jak ovlivnila 
tvůj vztah k partnerovi, ostatním členům rodiny, spolupráL. 
covníkům,"spoluvěřícím v~církvi a k těm, kteří se k tobě chovají 
jako k nepříteli? ~

"Žádný z učedníků nebyl bez vážných nedostatků, když je Ježíš povolal 
do své služby. Ani Jan, jenž byl v nejužším spojení s tichým a po
korným Mistrem, nebyl od přirozenosti tichý a poddajný. On a jeho 
bratr byli nazýváni synové hromu. Každé snižování Ježíše v jejich 
přítomnosti vyvolávalo jejich rozhořčení a bojovnost. Vlastnostmi milo
vaného učedníka byly unáhlenost, mstivost a kritičnost. Byl pyšný a 
ctižádostivý. Chtěl být prvním v království Božím. Každý den však měl 
na očích laskavost a snášenlivou povahu Ježíšovu, jež se tak velmi lišila 
od jeho vlastní prudké povahy." (Touha věků, str. 202)
2. Jakým zvláštním způsobem prokázal Ježíš Janovi zvláštní 

bezvýhradnou lásku? Mar 9,2-8; 14,32-42; Jan 19,25-27
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Které myšlenky týkající se Boží lásky lze nalézt 
spisech?
a) Zdroj lásky - Bůh. 1 Jan 4,9.10.19

v Janových

c idtírvc-n
Jan viděl ztělesnění lásky na kříži. Láska se nechala ukřižovat, stala se 
Beránkem Božím, přinesla smíření za naše hříchy (1 Jan 4,10). Kvůli 
Janovi se Ježíš stal na kříži hříchem, náhradou - vzal na sebe jeho 
nezkrotného ducha, jeho prchlivou povahu, předsudky i jeho touhu po 
moci a mstě. Z onoho kříže vytryskla zachraňující a proměňující láska. 
Na kříži visel syn hromu (Mař 3,17), aby se pod křížem mohl Jan stát 
z Boží milosti synem Božím (1 Jan 3,2).

b) Příkaz lásky - milujte se navzájem. Jan 13,34; 15,12; 1 Jan 4,11

Jan zaznamenává Ježíšova slova: "Milujte se navzájem, jako jsem já 
miloval vás." (Jan 15,12) To je pro křesťany příkaz, který je však úzce 
spojen s láskou, kterou nám Bůh prokázal. V Kristově lásce cítíme 
bezpečí, jistotu, a proto jsme schopni milovat Boha a lidi, naše partnery, 
děti i ty, kteří jsou nám nepříjemní.
Lidská láska se chová jako příliv a odliv. I když vlna naší lásky je pryč 
a zanechává za sebou nepěkné, blátivé pobřeží chmurného či bolestné
ho vztahu, hned za ní je vždy přítomen obrovský oceán Boží lásky, 
z kterého můžeme vždy čerpat. uc.

c) Podstata lásky - dávání. Jan 3,16; 15,13; 1 Jan 3,16 VxLeO-? < 'hw (

Podstatou Boží lásky je vzdání se všech systémů strachu a moci, jež jsou 
tak dobře známy tomuto světu (1 Jan 4,18), a odevzdání se do služby 
druhým a jejich potřebám. ( (

d) Trvání lásky - láska je stálá. Jan 13,1 Yq ‘

Boží láska není přechodná nebo dočasná záležitost. Je velice odlišná od 
nestálé lidské lásky. Boží láskaje houževnatá, trvanlivá a přizpůsobivá. 
Je to láska, která dokáže přečkat i bouři; vydrží, protože je schopná 
potýkat se s překážkami. Taková láska umí odpouštět a dávat příle
žitost k novým začátkům. (Srovnej s Jan 15,12.)
2. Je tvá láska k partnerovi a ostatním lidem nesobecká a trvalá?
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V jakém smyslu jsme povoláni evangeliem k tomu abychom 
milovali druhé lidi? Řím 12,6-15

akým způsobem usiluje láska o obnovu těch, kdo upadli do 
hříchu? Gal 6,1.2 “fcW,

ka, která je inspirována láskou k Ježíši, vidí v každém člověku,"Láska, která je inspirována láskou k Ježíši, vidí 
bohatém i chudém, hodnotu, kterou nelze posuzovat lidskými 
měřítky... Takového ducha bychom měli povzbuzovat, aby se projevil 
v každém srdci a v každém životě. Láska může existovat a být zacho
vána šlechetná, svátá, čistá a vznešená jen prostřednictvím lásky ke 
Kristu, jež je pěstována denním společenstvím s Bohem. Všechen chlad 
ze strany křesťanů je popíráním víry. Tento duch se však v násle
dovníku Krista rozpustí pod vlivem jasných paprsků Kristovy lásky. 
Ochotně, přirozeně bude Kristův následovník poslouchat přikázání: 
Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás." (WF 83)

Přestože i druzí mají potřebu lásky, proč je důležité nejdříve 
pamatovat na potřebu lásky u těch, kteří žijí s námi v manželství 
a v rodině?

"Náš zájem o druhé by měl překročit hranice našeho vlastního já 
a hranice našeho domova. Nádherné příležitosti se naskýtají těm, kteří 
chtějí učinit svůj domov požehnáním pro jiné. Společenský vliv má 
podivuhodnou moc. Chceme-li, můžeme jej použít jako prostředku 
pomoci druhým." (MH 354)
"Osobně navštivte své sousedy, přibližte se jim, dokud nebudou jejich 
srdce proteplena vaším nesobeckým zájmem a láskou. Mějte pro ně 
pochopení, modlete se s nimi, využívejte příležitostí jim pomoci a když 
budete moci, shromážděte se společně s několika lidmi a otevřte jim 
Boží slovo." (WM 64)
2. Kterým lidem máme obzvlášť sloužit? Jaké jsou jejich potřeby? 

l-ý
Skut 9,35-36; Jak 1,27 Vctc^, SA(-d-ci

41 - Mat 11,5; á Moj 19,34 * u-
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Marie (Luk 7,37.38) “
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Ježíšova matka Marie (Luk 1,46-55) (

Simeon (Luk 2,28-32) - Q v

Čtvrtek 24. prosince

1

W<'

Láska si najde způsob, jak se projevit a vyjádřit pochvalu tomu, koho 
miluje — prostřednictvím vznešené řeči i neobratnými slovy, velko
lepými nebo prostými, upřímnými činy, jež vyjadřují oddanost. Taj 
Mahal, světově proslulé mauzoleum z bílého mramoru, stojí v Indii 
jako památník lásky, kterou choval šach Jahan, mogulský vládce, ke své 
milované manželce. Avšak již dlouho před ním žili Šalomoun a Sula- 
mitská a jejich vzájemná láska. Píseň Šalomounova je literárním dílem, 
jež vyvěrá z lásky, kterou oba sdíleli.

Člověk uzdravený z posedlosti (Mar 5,18-20) v fxax 7. ta

Proč má naše společenství s Bohem a chválení Boha vliv na posí
lení lásky? Žalm 42,2.3; 116,1.12-19; 2 Kor 3,18 pvc v-fuc B ó'

Měníme se podle toho, na co se díváme. Jestliže se snažíme v druhém 
člověku objevit a upevnit dobré vlastnosti, tyto vlastnosti se pak hlubo
ce vtisknou do naší mysli. V našem duchovním životě je tomu podobně. 
Jestliže uvažujeme, hovoříme o vlastnostech našeho Pána, jsme tím víc 
k němu přitahováni. Cítíme, že jsme mu blíž.
"Není to strach z trestu nebo naděje na věčnou odměnu, co vede 
učedníky Kristovy k tomu, aby následovali Ježíše. Hledí na nesrovna
telnou lásku Spasitelovu, kterou projevil za svého putování po zemi, od 
betlémských jesliček po kříž na Kalvárii, a pohled na Ježíše přitahuje 
duši, která jihne a poddává se. V srdcích těch, kdo vzhlížejí k Ježíši, se 
probouzí láska. Slyší jeho hlas a jdou za ním." (Touha věků, str. 339)
2. K jakému zvolám přivedla apoštola Pavla láska Boží, jež se 

projevila v Kristu? 2 Kor 9,15 ' u áCZ 1C^O
! *'

Jakým způsobem vyjádřily uvedené biblické postavy svoji lásku 
k Bohu?
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Shrnutí
Píseň Šalomounova je velkolepým poetickým popisem duchovních, 
duševních a tělesných pout mezi manžely. Zásady, které usměrňovaly 
jejich vztah před manželstvím a v manželství, jsou bohatým zdrojem 
rad pro dnešní vztahy. Lidé žijící v manželství i svobodní jsou vedeni 
Božím slovem k tomu, aby v Kristu nalezli lásku a milost. Ty pak 
budou utvářet lidské vztahy, které budou blízké, přinesou vzájemné 
uspokojení a radost a potrvají věčně.

Co je svědectvím o mém vztahu k těm, o nichž tvrdím, že je mám 
rád?

a) Jaké "památníky" nechávám za sebou? Co svědčí o mé lásce 
k Bohu, rodině, církvi, sboru, lidstvu?

b) Ježíš řekl: "Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Mat 10,8) 
Jakým konkrétním způsobem jsem tento týden projevil svoji 
vděčnost za Kristovu nesrovnatelnou lásku těm, kteří mě mají rádi? 
Jak mohu nabídnout Boží dar bezvýhradné lásky tomu, kdo ji teď 
potřebuje?

Doporučené studium
V knize Touha věků si prostuduj kapitoly "Nebeský pastýř" (str. 336- 
340) a "Golgota" (str. 524-535). Jaké máme svědectví o tom, že život na 
nové zemi bude naplněn chválou Boží lásky? Zj 5,8-14
"A léta věčnosti, jak budou ubíhat, budou přinášet stále bohatší a stále 
nádhernější zjevení Boha a Krista. Jak se bude rozšiřovat poznání, tak 
poroste láska, úcta a štěstí. Čím více budou lidé poznávat Boha, tím více 
budou obdivovat jeho povahu... Od nejmenšího atomu až po největší 
světy prohlašují všechny věci, živé i neživé, v nezkažené kráse a doko
nalé radosti, že Bůh je láska." (Vítězství lásky Boží, str. 481)
Diskusní otázky

Čím je Píseň Šalomounova pro Starý zákon, tím je 1 Kor 13 pro 
Nový zákon. Pro vlastní duchovní uvažování si přečti 1 Kor 13,4-8 
v moderním překladu a místo slova "láska" použij jméno "Ježíš". 
Poté tyto verše učiň více osobní tím, že místo slova "láska" vlož do 
textu své vlastní jméno. Se svým partnerem nebo blízkým přítelem 
se poděl o své pocity. Jaké hlubší pochopení lásky jsi získal? 
V jakém směru potřebuješ růst? Co je třeba změnit ve tvém životě?
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Misijní dary 4. čtvrtletí
jsou určeny pro vydávání evangelizačních materiálů a pro 
akce jednotlivých oddělení církevního života.
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na stavebních projektech v Moravsko-

Dary 13. soboty
pomohou pokročit 
slezském sdružení.
Dekujeme všem ochotným dárcům. Pán Bůh ať jim za jejich 
štědrost požehná!


