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ÚVOD KE KURSU

Křesťanská zralost je všudypřítomným cílem věřících y Kristu.
Tímto cílem je dosáhnout "postavy Kristovyplnosti" (Ef 4,13). Jakkoli
se žádnému věřícímu nepodaří dosáhnout úplné podoby s Kristem za
celý pozemský život, Bible ji pokládá za cíl každého křesťana. Je lépe
usilovat o cíl, který je příliš vysokýa zajišťuje mnoho, než usilovat o cíl,
který je příliš nízký a zajišťuje málo. Závažnost tématu vyžaduje, aby
tento kurs byl důkladně založen na Bibli. V celém kursu jsou proto
odkazy na Písmo.

První část kursu představuje ilustrace růstu, zdůrazňujíc růst Ježí-
še. Pro ilustraci duchovního růstu jsou připojeny popisy přirozeného
růstu. Jsou komentovány překážky i pomoc v duchovním pokroku.
Kurs je soustředěn na pokrok v duchovním růstu. Protože dozrávání
v Krista je dlouhý proces, je věnováno úsilí odděleným přítomným
cílům věřícího pro jeho budoucnost. Zdůrazňuje se, že náš pokrok
zahrnuje spolupráci s Duchem svatým a sdílení víry s ostatními. A
konečně, jsou zdůrazňovány důkazy křesťanské zralosti. To, jak se
charakter a služba věřícího blíží Kristu, je prezentováno jako svědectví
duchovního růstu a kurs končí zdůrazněním proměny věřícího Du-
chem svatým.

Hlavním cílem kursu je pomoci studentům stát se více podobnými
Kristu a povzbudit je, aby v tomtéž pomáhali druhým. Ať vám Bůh
žehná a pomáhá vám činit pokroky ve zralosti během studia tohoto
kursu.
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Popis kursu

Kfesťanská zralost je úvodním studiem předmětu křesťanského
růstu. Studium věnuje pozornost roli křesťanské služby v růstu křes-
ťana.

Biblické přiblížení předmětu činí kurs přijatelným na mezinárodní
úrovni. Kurs vede studenty k neustálému vzájemnému působení s Bo-
žím slovem, které je základem studia.

Kursje praktický, soustřeďuje se na to,jak má student činit pokrok
v přibližování se ke Kristově podobě v každodenním křesťanském
životě a službě. Biblické ilustrace Kristova růstu a lekce založené na
Bibli dávají studentům materiál pro použití vjejich vlastní křesťanské
službě.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:
1. Vysvětlit tendenci k růstu neodmyslitelnou v d&chovním životě a

nechat ji, aby nám pomáhala růst. v Kristu.
2. Uvést duchovní zralost do vztahu s každodenním životem v takových

záležitostech jako je rozlišování mezi dobrým a zlým a aplikace
biblické zvěsti.

3. Vysvětlit, proč křesťan nernůže zrát bez společenství s Bohem.
4. Vysvětlit duchovní zralost v termínech úplnosti a dokončenosti jako

protikladu k dokonalosti.
5. Popsat roli Ducha svatého v křesťanské zralosti.
6. Vysvětlit osobní zkušenosti s analýzou pokroku v používání vůle ke

zdokonalení vlastní duchovnosti
7. Zažít větší křesťanskou zralost skrze rostoucí všeobecnou užiteč-

nost ve službě v církvi

Učebnice

V tomto kursu budeš používal jako učebnici i studijní příručku
knihu Kfesťanská zralost od Ricka C. Howarda.

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na lom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studij-
ních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset
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na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a v jaké míře se
u tebe vyvinou schopnosti pro samostatné studium. Rozvrhni si studi-
um tak, abys dosáhl cílů, které vymezil autor, jakož i těch, které sis
stanovil ty sám.

Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název, 2) úvod, 3) plán lekce, 4) cíle
lekce, 5) studijní aktivity, 6) praktickou část včetně studijních otázek,
7) kontrolní test a 8) odpovědi na studijní otázky.

Osnova a cíle lekce ti poskytnou základní informaci o daném
předmětu, při studiu ti pomohou soustředit pozornost na nejdů-
ležitější otázky a upozorní tě na to, čemu by ses měl učit.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovězeny v sešitu, který si za
tím účelem pořídíš. Když si budeš zaznamenávat do sešitu, neza-
pomeň si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže ti to později
při opakování.

Nedívej se předem na odpovědi, dokud si sám danou otázku nezod-
povíš. Jestliže si odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studovanou
látku zapamatuješ. Až všechny studijní otázky zodpovíš, zkontroluj si
své odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Ne-
správné odpovědi si oprav. Odpovědi nejdou po sobě v běžném pořadí
podle čísel, abys náhodou nezahlédl odpověď na následující otázku .

. Otázky jsou velice důležité. Pomohou ti zapamatovat si hlavní
myšlenky uvedené v lekci a aplikovat principy, kterým ses naučil,
v praxi.

Jak tento kurs studovat

Studuješ-li tento kurs samostatně, vyhodnocení tvé práce se může
dít prostřednictvím pošty. I když byl tento kurs ICI připraven tak, abys '
jej mohl studovat samostatně, můžeš jej také studovat ve skupině nebo
třídě. Je-li tomu tak, další potřebné informace ti poskytne tvůj učitel.

Studijní zprávy za jednotlivé části kursu

Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s ICI, nebo ve skupině či
třídě, obdržel jsi s tímto kursem i Brožuru s otázkami, Studijní zprávy
za jednotlivé části kursu. Tyto zprávy máš vypracovat podle pokynů
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daných v kursu a v brožuře s otázkami. Otázkové listy bys měl vyplnit
a poslat svému instruktorovi k opravě a k podnětům ke tvému studiu.

Osvědčení

Po úspěšném ukončení kursu a závěrečném vyhodnocení všech
studijnich zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončeni kur-
su.

Autor tohoto kursu

Rick C. Howard je pastorem Peninsula Christian Center v Red-
wood City v Kalifornii a také instruktorem na Bethany Bible College
v Santa Cruz v Kalifornii. Uveden do služby byl v roce 1%1 v As-
semblies of God. Sloužil též na Northeastern University v Bostonu
v Massachusetts, na Evangel College ve Springfieldu v Missouri a na
National College Youth Representative for the General Council of
the Assemblies of God ve Springfieldu v Missouri.

Tento kursu píše ze svých zkušeností autora, editora a biblického
instruktora. Jako učitel a kazatel cestoval po celém světě.

Vedle učitelské a kazatelské činnosti je Rick C. Howard autorem
mnoha knih, jako například The Servant {Ind His Lord, The Koinonia
Principle, The Christ Cell a Christian CenterPrincipies.

Rick C. Howard vystudoval Grove City College v Pensylvánii a
Memphis State University v Memphisu v Tennessee.

Tvůj instruktor ICI

Tvůj instruktor ICI ti ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.
Máš-li k tomuto kursu nebo k jednotlivým studijním zprávám jakékoli
otázky, klidně se na něj obrať. Pokud chce tento kurs studovat více
lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétni opatření jsou pro
skupinové studium nutná.

Ať ti Bůh při studiu tohoto kursu požehná. Kéž tento kurs obohatí
tvůj život i křesťanskou službu a pomůže ti, abys splnil svůj úkol v těle
Kristově.



SEKCE I

KŘESŤANSKÁ
ZRALOST
VOBRAZECH



1. lekce

Boží touhy po růstu

Otcové a matky většinou dychtivě pozorují, jak jejich děti rostou.
S pýchou poukazují na každou novou známku růstu. Děti také touží
po dni, až vyrostou. Potom budou dost dospělé na to, aby v rodině
přijaly plná práva a povinnosti. Z hlediska rodičů a dětí není nic
smutnějšího, než nedostatek normálního růstu.

Toto vše platí i pro náš duchovní život. Bůh touží po rostoucím
obecenství s člověkem. Člověk po tomto vztahu touží také a bez něj se
cítí ztracený. I když nerozumí tomu, co potřebuje, hledá vztah s Bo-
hem. Nemůže jej však najít, dokud nepřijme Ježíše Krista jako svého
Spasitele. Poté - jako věřící - nemůže zakusit skutečnost obecenství,
které si Bůh přeje, dokud nepřijme Boží plán pro sebe sama. Tímto
plánem je, abychom byli proměněni do podoby Ježíše Krista. Můžeme
tedy říci, že křesťanská zralost je naplněním tužeb jak Boha, tak
člověka.

VY1Ůstání je zábavné, ale obtížné. Jsem si jist, že pamatuješ na
vzrušující a šťastné doby, kdy jsi dospíval. Ale ani na ta těti<á období
jsi nezapomněl, že ne? Tento kurs, tak jak sijej Duch svatý bude
používat k tvému vyučování, ti. pomůže v růstu. Můžeš očekávat, že
pro tebe bude výzvou. Jak budeš růst, budeš si uvědomovat nová práva
a důležitější povinnosti v Boží rodině. Ty ijá toužíme po tom, aby se
tak stalo. Naším motivem ať je tento verš z Písma: "Dokud jsem byl
dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako
dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské."
(1. Korintským 13,11)
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Plán lekce

Boží touha po tom, aby člověk rostl
Ve stvoření
Od pádu k vykoupení
Od pádu ke zralosti

Lidská touha po růstu
Směr k naplnění lidské touhy po růstu

Směr skrze Ježíšův život
Směr skrze ujištění o spasení
Směr skrze porozumění přirozenému růstu

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• být ve společenství s Bohem, které bude mít za následek, že
dorosteš do podoby Krista; l

• lépe porozumět své vlastní úloze v duchovním růstu a účinněji se
jí zhostit;

• najít souvislosti mezi přirozeným procesem růstu, nadpřirozenou
mocí a zralostí křesťana;

• definovat zralost křesťana.
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Studijní aktivity
1. Pros Ducha svatého, aby tvé studium vedl. Pamatuj, že Duch svatý

tě chce uvést do veškeré pravdy (viz J 16,13).
2. Než začneš s touto lekcí, pořiď si poznámkový sešit. Piš si do něj ty

odpovědi ke cvičením, které jsou příliš dlouhé na to, aby byly
zaznamenány přímo do této studijní učebnice. Zapisuj si i jiné
připomínky, které tě při studiu tohoto kursu napadnou.

3. Pozorně si přečti úvodní materiál této učebnice.
4. Přečti si úvod k lekci, dále plán, cíle a studijní aktivity 1. lekce.
5. Pozorně pročti praktickou část a postupně odpovídej na jednotlivé

studijní otázky. Po zodpovězení každé z nich svoji odpověď zkon-
troluj s odpovědí uvedenou na konci lekce; pokud je to potřeba,
svoji odpověď oprav.

6. Jakmile při studiu lekce narazíš na odkaz z Písma, co nejdříve jej
v Písmu vyhledej.

7. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část

Boží TOUHA PO TOM, ABY ČLOVĚK ROSTL

Náš kurs o křesťanské zralosti začneme tím, že budeme uvažovat
o tom, proč Bůh stvořil člověka. Už ses někdy ptal: "Proč vůbec Bůh
stvořil člověka?" Možná, že ses někdy ptal sám sebe: "Co vlastně Bůh
od člověka očekává?"

Ve stvoření

Úkoll: Vysvětli někomu jinému, proč Bůh stvořil člověka.

Bůh několikrát zastavil proces tvoření světa, aby posoudil svoji
vlastní práci. Pokaždé viděl, že je 'to dobré. Šestého dne stvořil Bůh
podle svého plánu člověka. Člověk byl stvořen do podoby Boží
(Gn 1,27). Pak se Bůh podíval na svoji práci znovu a viděl, že je to
velmi dobré (Gn 1,31). Bez člověka by stvoření nebylo úplné. Stvo-
řením člověka byl naplněn Boží plán. Skrze obecenství mezi Bohem a
člověkem byla uspokojena základní potřeba každého z nich. Pro-
střednictvím tohoto obecenství člověk poroste v Bohu, bude ho osla-
vovat a naplňovat smysl svého stvoření.
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1 Vyhledej verš Kaz 12,13. Které dvě věci podle tohoto verše musí
člověk dělat, aby naplnil Boží záměr pro své stvoření?

"Bát se Boha" znamená vážit si ho a ctít ho. Toto jistě zahrnuje
úctu k jeho záměru pro člověka.

Od pádu k vykoupení

Úkol 2: Vyjádři cíl, kterého člověk podle Božího plánu může do-
sáhnout skrze vykoupení a růst vJežiši Kristu.

Příběh o stvoření naneštěstí nekončí tím, že člověk naplnil slavný
Boží záměr. Kvůli svému hříchu upadl a ztratil schopnost mít obecen-
ství s Bohem a oslavovat ho. Myšlenky padlého člověka byly daleko
od Boha. Jeho touhy jej vedly od Boha pryč. Jeho činy byly často Bohu
odporné. Hřích zničil člověka tím, že mu zabránil být ve společenství
s Bohem, což bylo původním Božím záměrem pro něj.

Ale Bůh tak miloval člověka a tolik toužil po společenství s ním, že
připravil plán spasení. Božím plánem bylo obnovit rozbité spole-
čenství skrze oběť svého Syna, Ježíše Krista. Bůh poslal svého vlastní-
ho Syna, aby zemřel za člověka, aby tak člověk mohl být vykoupen a
mít zase s Bohem obecenství.

2 Co je cílem pro člověka v Božím plánu spasení?

Boží podoba včlověkubyla pádem poškozena. Skrze Ježíše Krista
však Bůh vrací člověka zpět ke své vlastní podobě. Toto je závažným
novozákonním tématem. Když rosteme do podoby Ježíše Krista, sta-
neme se podobnými Bohu. ..
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Od pádu ke zralosti

Úkol 3: Na základě verše Ef 4,13 ukaž cíl křesťanské zralosti.

Zralost může být definována jako "stav dokončení, kterého je
dosaženo na základě přirozených procesů" nebo "týkající se stavu
plného rozvoje jako u člověka zralého věku". Jak uvidíme, přírodní
procesy, které vedou ke zralosti, mohou být brzděny nebo urychlo-
vány. Službou církve Ježíše Krista je pomoci každému věřícímu, aby
se stal tak zralou osobou jako Ježíš Kristus. Tato základní pravda je
uvedena v Ef 4, 11-16. Tomuto oddílu z Písma později věnujeme téměř
celou kapitolu.

3 Které služebnosti ustanovené Kristem (podle Ef 4,11) nám mohou
napomoci k získání duchovní zralosti?

4 Co je cílem křesťanské zralosti podle Ef 4,13?

Slovo přeložené jako "zralý" v Ef 4,13 je často také přeloženo jako
"dokonalý" (srovnej Mt 19,21 a Fp 3,12 s Ko 1,28). Slovo "dokonalý"
obecně znamená "dokončený" ("úplný") nebo "celý". Také může
znamenat "dokonáno" nebo "dosaženo" (viz J 19,30).

5 Čti Ko 1,28. Který z následujících výrazů nejlépe definuje slovo
"dokonalé" v tomto verši?
a) Bez vady.
b) Bez hříchu.
c) celý nebo dokončený.
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Čím podobnějšími Kristu se
staneme, tím více naplníme záměr,
který má Bůh pro naše životy,a tím
více ho oslavíme. Vidíš, proč má
Bůh tak velkou touhu, aby každý
křesťan dosáhl zralosti, aby se stal
úplným a podobným Kristu? Du-
chovní zralost je nejvyšším Božím
cílem pro život každého věřícího.
Náš nebeský Otec dychtivě hledá
vnašich životech každý posun smě-
rem ke zralosti.

Lidšká touha po růstu

Úkol 4:, Vysvětli, proč žádný člověk nemůže najít úplné uspokojení své
potřeby růstu, dokud nehledí ha Boha.

Každý člověk má uvnitř skryt hlad po tom, aby našel smysl svého
života, důvod, proč je na světě. Většina nepokoje mezi lidmi je způso-
bena hledáním smyslu života. Člověk potřebuje cíl. Dokonce i když
není spasen, cítí se svázán s osudem a věčností. Touží a hledá uspo-
kojení, které může být plně nalezeno jen ve společenství s Bohem.
Lidská osobnost může být plně rozvinuta pouze ve vztahu Bůh-
člověk. Tento vztah působí Bohu radost. Pokud člověk zůstává od
Boha vzdálen, jeho touha po duchovním růstu nemůže být naplněna.

Uvnitř každého nespaseného člověka je prázdnota, která funguje
jako poplachový signál, vložený do člověka Spasitelem. Když člověk
nenaplní Boží záměr pro sebe sama, zakouší duchovní tíseň, která
může být připodobněna k fyzické bolesti při ztrátě ruky nebo nohy.
Lidé často najdou dočasný únik z takovéto duchovní situace v hříchu.
Dočasnost tohoto úniku může být přirovnána k úlevěve fyzickébolesti
způsobené léky. Když člověk popře svoji potřebu znát Spasitele a
sloužit mu, je to hřích, který zabraňuje dosažení duchovní zralosti.

Náš lidský duch je v určitém smyslu vypůjčená Boží přirozenost.
Jenom ve svém lidském duchu jsme opravdu jako Bůh. Je to náš
nejvzácnější dar. Náš duch je ten, který požaduje smysluplnost.
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6 Boží podoba v člověku je skryta v lidském duchu. (Tento duch řídí
např. vůli, mysl, rozhodování, atd.) čti 1K 2,10-11. Která část
osobnosti má vztah k Bohu?

7 Jak nám podle Ř 8,16 Boží Duch dosvědčuje, že jsme Boží děti?

"Můžeme říci, že každý člověk je narozen s naléhavou potřebou
růstu k cíli. Lidé ji často cítí jako potřebu vzdělání, bohatství, postavení
či povýšení. Tato potřeba však může být ve skutečnosti uspokojena
pouze v náležitém vztahu k Bohu. Je naplňována, když se více a více
stáváme podobnými Bohu. Pak jsme schopni ~t s Bohem opravdové
společénství. Potřeba růstu nebo touha po něm je vlastnost, která se
stává Boží jen tehdy, kdýž ji člověk zaměří na dosažení křesťanské
zralosti.

Směr k naplnění lidské touhy po růstu

Úkol 5: Uveď, jak člověk může využít sílu své vrozené touhy po růstu
k tomu, aby se přiblížil k Bohu.

Už jsi někdy pozoroval někoho, kdo se snažil přehradit rychle
tekoucí řeku? Někdy je to téměř nemožné, protože tekoucí voda má
takovou sílu, kterou lze zastavit jen s velkými obtížemi. Tento pohyb
se nazývá dynamický. "Dynamická" je vnitřní síla, která vyžaduje
pohyb.

Bůh tuto sílu umístil do člověka. Dovoluje mu však, aby pro tuto
sílu sám zvolil směr. Mohl bys říci.že řeka touhy v člověku se pohybuje
mnoha různými směry a hledá svoji cestu. Lidé bez Bohajsou v Písmu
označováni jako divoké vody mořské (Ju 13). Nespasení lidé používají
svoji sílu k ,dosažení svých vlastních cílů, které jsou nakonec neuspo-
kojující. Na druhé straně se my, věřící, musíme učit, jak tuto dyna-
mickou sílu použít-k tomu, abychom se přiblížili ke zralosti v Bohu.
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8Jak Samaritán v L 10,10-35 použil dynamickou sílu své lítosti k tomu,
aby se přiblížil k Bohu?

Směr skrze Ježíšův život

Úkol 6: Použij svoji vím v Krista k tomu, aby' naplnila pravý záměr tvé
touhy po růstu.

\

Boží starost o to, abychom našli svůj pravý smysl, byla zjevena
příchodem Ježíše Krista na náš svět. Ježíš je vzorem opravdového
vztahu .Bůh - člověk". Ježíšova neporušenost byla-výsledkem života
žitého ve správném vztahu k jeho zdroji. Jeho život, smrt a vzkříšení
otevřelo cestu pro člověka, aby skutečně naplnil svůj záměr. Kristus
obnovil to, o co byl člověk okraden hříchem. Skrze víru v Krista jsme
narozeni do rodiny Boží a objevujeme správný .směr pro hnací sílu
našeho ducha.

9 V J 10,10 Ježíš vyjádřil pravý účel našeho života, když řekl, že přišel,
a) abychom unikli peklu.
b) aby bylo naplněno Písmo.
c) abychom měli život v hojnosti.

Směr skrze ujištění o spasení

Úkol 7: Uved', proč je základ našeho duchovního-růstu nadpřirozený.

Někteří lidé si myslí, že znovuzrození je konečným cílem křesťana.
Pouhé vědomí toho, že jsme křesťané, nám však nezaručuje dyna-
mický křesťanský život! Dynamický život znamená být v pohybu a růst.
Stejně jako novorozené dítě roste, protože žije, tak musí růst i křesťan.
Křesťan má možnost růst tím směrem, kterým chce Bůh. Ale růst není
automatický - věřící musí chtít, aby rostl směrem ke křesťanské
zralosti.

Tvým prvním krokem ke křesťanské zralosti musí být víra v to, že
Ježíš zemřel a byl vzkříšen pro odpuštění tvých hříchů. Dalším krokem
je rozpoznání a vyznání Ježíše Krista jako Pána tvého života. Člověk,
který věří a vyznává, do svého lidského ducha přijímá Ducha Kristova
jako Pána a Mistra. Pak Duch svatý dá člověku dynamickou hnací sílu,
která jej povede-k naplnění jeho pravého záměru. Na této cestě b~de
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člověk překonávat mnoho překážek, ale skrze ně může s pomocf
Ducha svatého postupovat ke zralosti v Kristu.

~

cíl:
podoba

život v pohybu věřící zraje Ježíše

Krista

VIK 3,23 je uvedeno "vy však jste Kristovi". To znamená, že Ježíš
Kristus je tvůj Pán a Mistr.

10 Na základě následujících oddílů z Písma uveď, proč patříme Kristu.

a) 1K6,20 .

b) 1Pt 1,18-19 .

c) Ef 1,4 .

11 V J 3,19-20 je uvedeno, lidé ve světě nerozpoznali Boha skrze
.Krista. Proč tomu tak bylo?

12 Tři následující oddíly z Písma vypovídají o tom, co musí člověk
dělat, aby patřil Kristu. Když budeš tyto verše studovat, porozumíš
tomu a budeš moci vysvětlit druhým, jak se stát křesťanem. Přečti si
každý oddíl a zapiš si, co je nezbytné k tomu, abychom měli nový život
v Ježíši. Odpověď k prvnímu oddílu je uvedena jako vzor.
a) J 3,16-18 Požaduje, abychom uvěřili v jednorozeného Syna Božího.

b) Í{ 10,9-10 .

c) J 1,12 ; .

Odpovědi na předcházející otázky nám potvrzují, že člověk může
vědět, že je spasen, že je zrozen jako dítě do Boží rodiny. Pozorně si
přečti 1J 4,14-16, aby sis tuto pravdu mohl přivlastnit osobně.
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13 Ve dvou větách svými vlastními slovy vyjádři pravdu obsaženou
v 11 4,14-16. Tyto věty si do svého poznámkového sešitu zapiš tak, jako
kdybys tuto úžasnou pravdu vysvětloval příteli.

Směr skrze porozumění přirozenému růstu

Úkol 8: Srovnej duchovní růst s růstem přirozeným.

Křesťanská zralost může být definována jako proces podobný růstu
přirozenému, kterým jsme přivedeni k duchovní celistvosti.

Náš život v Kristu je přirovnán k semenu. Růst a zralost jsou často
ilustrovány v Bibli obrazem pěstování rostlin. Když jsme znovuzro-
zeni, je to skrze nepomíjitelné semeno. V Bibli je toto zvláštní semeno
popsáno v v lPt 1,23.

14 Na základě verše lPt 1,23 uveď, skrze co jsme byli zrozeni znovu.

Tématem 11 3,9 je Boží símě, které v nás, věřících, zůstává. Víš, že
v malinkatém semínku je skryt potenciál pro úplný vzrůst celé rostliny.
Např. v zrnu kukuřice je skryt potenciál pro plně vzrostlou rostlinu
kukuřice. Je těžké uvěřit tomu, že velký strom pochází z malého
semene. Přesto tomu tak je. Vzhled rostliny obsažené v semeni může-o
me vidět jenom skrze proces růstu. .

Potenciál k tomu, aby nově zrozený křesťan byl podobný Bohu, je
skryt v semeni Božího slova. Křesťanův nový život je dynamickou
hnací silou, která působí duchovní růst směrem ke křesťanské zralosti.

15 Podle 2K 9,10 uveď dvě věci, které nám Bůh zaslibuje v oblasti naší
potřeby přirozené výživy a růstu.

Pamatuj, že tak jako Bůh může způsobit růst přírodního semene,
tak také může způsobit růst duchovního semene v nás. A stejně jako
Bůh vyžaduje, aby se na růstu přírodního semene podílel svojí prací
farmář, tak také vyžaduje, aby součástí růstu duchovního semene v nás
bylo naše vlastní úsilí.
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16 Bez zpětného dívání se do textu napiš svoji vlastní definici křes-
ťanské zralosti. Potom si zopakuj definici tohoto pojmu na začátku
praktické části této lekce a srovnej svoji definici s ní.

V definici křesťanské zralosti uvedené v textu si zvláště všimni
toho, že k duchovní celistvosti jsme přivedeni procesem, který je
podobný procesu přírodnímu. Boží' podoba v člověku - lidský
duch - je dynamickou hnací silou, jejímž účelem je pohánět řeku
života mezi břehy řádného a úžasného společenství mezi stvořením a
Stvořitelem. Ačkoliv je tento záměr rozbit hříchem, skrze Ježíše Krista
může být obnoven znovu.

Bible nám jasně říká, že pro naši křesťanskou zralost existuje míra.

17 Co je mírou křest anské zralosti podle Ef 4,13? Zakroužkuj písmeno
před odpovědí, kterou vybereš.
a) Schopnost citovat Písmo
b) Život bez chyb
c) Kristova plnost
d) Pokrok ve vzdělání

Možná se ptáš sám sebe: "Proč není křesťanský růst snadnější
proces?" Odpověď opět můžeme najít v přírodě. Semeno má mnoho
přirozených nepřátel. Může být pohřbeno v půdě příliš hluboko, nebo
příliš mělko. Vítr je může odvát pryč. Půda může být kamenitá nebo
naplněna semeny bodláku. Mnoho farmářů ví, jak je někdy velmi
obtížné starat se o to, aby pole vydalo úrodu. Platí, že dobré semeno
vydá sklizeň, ten pokud se nachází ve správných podmínkách.

Největším nepřítelem semene Boží podoby v člověku je satan. Je
nepřítelem jakékoli podoby nebo projevu Boha ve světě. Je autorem
pokušení, které způsobilo, že člověk odpadl od svého původního
záměru. Řídí strategii světa tak, aby nespasené lidi udržoval v odstupu
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od evangelia. Jeho plánem je i to, aby zabránil křesťanu v růstu do
podoby Ježíše Krista - v dosažení cíle křesťanské zralosti.

18 Ježíš vL 8,4-15 vyprávěl příběh, který má souvislost se semenem a
růstem. Napiš, prosím, jaké překážky mohou zabránit semenu v růstu.

Myslíš, že některé z překážek zmíněných ve tvé odpovědi jsou
symboly věcí nebo situací, jež zadržují tvůj duchovní růst?

19 Bůh nás Zaopatřil množstvím zdrojů, které napomáhají tomu, aby
se náš život stal dynamickým.Tyto zdroje mohou být také popsány jako
dary, hřivny, příležitosti, atd. Prosím, odhadni, jak dobře využíváš ke
svému růstu následující zdroje (viz tab.):

ZDROJ MNOHO NĚKDY VŮBEC

STUDIUM eožn-o SLOVA

MODLITBA

NAVŠTĚVOvANIBOHOSLUŽEB ~

SPOLEČENSTVI S OSTATNIMI vĚŘICIMI

TVOJE VROZENA TOUHA PO RŮSTU

TVOJE POSLUŠNOST BOHA

Nečti dále, dokud jsi toto osobní cvičení v hodnocení neskončil.
Nyní se modli, aby ti Duch svatý pomohl skrze horlivé využívání těchto
zdrojů duchovního růstu dozrát.

Pokud skutečně chceme svým duchovním životem oslavovat Otce,
musíme dosažení opravdové křesťanské zralosti ve svém životě při-
jmout za svůj cíl. K dosažení tohoto cíle se musíme rozhodnout se silou
a rozhodností týmu, usilujícího o výhru nad mužstvem protivníka.
Nemůžeme se spokojit s druhým místem.
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20 Verš 2Pt 3,18 je pro nás velice důležitý. Přečti si jej v Písmu a pak
doplň chybějící slova.

Kéž v a našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Jemu buď nyní a až do dne věčnosti! Amen.

Probuďme tedy nyní v sobě touhu po dosažení úplné křesťanské
zralosti, která může být skrze Boží milost naše. Ať nás tento kurs
kiesťanské služby uschopní k tomu, abychom pomáhali dorůst do
podoby Krista i druhym.



Boží TOUHY POnúsru 23

Kontrolní test

Nejdříve si tuto rekci zopakuj a pak proveď následující kontrolní
test. Své odpovědi zkontroluj se správnými odpověďmi, které jsou
uvedeny v této učebnici vzadu. Všechny nesprávné odpovědi si projdi
znovu.

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š..

· .. 1 Stvoření bylo kompletní i bez stvoření člověka.

· .. 2 Člověk nemůže být nikdy obnoven do Boží podoby.'

· .. 3 Smysl lidského života nemůže být doopravdy naplněn bez ná-
ležitého vztahu s Bohem.

· .. 4 Křesťanská zkušenost je zárukou toho, že život bude dynamický.

· .. 5 Vyznání Ježíše Krista jako Pána našeho osobního života je poža-
davkem ke znovuzrození. .

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí (správnými odpověďmi).

6 Které z následujících slov nejlépe vystihuje v Písmu slovo dokonalý
nebo zralý? (Správných odpovědí může být více.)
a) Plně vyvinutý. d) Celistvý.
b) Bezhříšný. e) Ukončený.
c) Dokončený. t) Dětský.

7 Oblastí lidské přirozenosti, která vyžaduje znalost smyslu bytí, je
a) duše.
b) tělo.
c) duch.
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8 Kterými dvěma z následujících výroků může být nejlépe popsán účel
příchodu Ježíše Krista na náš svět?
a) Přišel, aby člověk mohl být odsouzen.
b) Přišel jako vzor správného vztahu Bůh - člověk.
c) Přišel, aby člověk měl život v hojnosti.
d) Přišel utvořit nové významné náboženství.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.
9 Největším nepřítelem semene Boží podoby v člověku je r,

10 Uveď alespoň dva druhy půdy, kterými Ježíš vL 8 znázorňuje, jak
lidé přijímají evengelium.

Poznámky
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Odpovědi na studijní otázky
1 Boha se boj a jeho přikázání zachovávej.

11 Protože lidé si zamilovali-více tmu než světlo.

2 Obnovit vztah mezi Bobem a člověkem.

12 a) Viz příklad
b) vyznat svými ústy Ježíše jako Pána a uvěřit ve svém srdci, že ho

Bůh vzkřísil z mrtvých .
c) přijmout Krista a věřit v jeho jméno.

3 Apoštolové, proroci, zvěstovatelé evangelia, pastýři, učitelé.

13 Pravda obsažená v 1J 4,14-16 vyjádřená tvými vlastními slovy.

4 Stát se podobnými Kristu.

14 Z nepomíjitelného semene, skrze živé a věčné slovo Boží.

5 c) Celý nebo dokončený ..

.15 Setba a sklizeň.

6 Její vlastní duch.

16 Definice křesťanské zralosti tvými vlastními slovy. /

7 Tím, že se připojí k našemu duchu.

17 c) Kristova plnost.

8 Tím, že použil svůj soucit nesobeckým způsobem k tomu, aby
. pomohl. někomu v nouzi .

. 18 Semeno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné
padlo na skálu, kde nemělo žádnou vláhu, další doprostřed trní.

9 c) měli život v hojnosti.

19 Tvoje vlastní ohodnocení sebe sama.

10 a) Protože Kristus za nás zaplatil výkupné.
b) Protože Kristus nás vykoupil svojí převsácnou krví.
c) Protože Bůh nás vyvolil již před stvořením světa.

20 rostete, milosti, poznání, sláva.



2. lekce'

Ježíš Kristus: příklad růstu

Pamatuješ si na chvíle, kdy jsi doopravdy potěšil rodiče nebo
učitele něčím, CO svědčilo o tvém růstu? Viděl jsi někdy malého
chlapce, který se snažil výškově srovnávat se svým otcem? Navštívil
jsem jeden domov, kde si dva chlapci vyznačili otcovu výšku na zdi.
Pod ní byla různá data a míry pro porovnání s růstem chlapců. Již jsme
viděli, že náš nebeský Otec touží po naší zralosti, abychom-sním mohli
mít obecenství. Potřebujeme růst a naplnit ten záměr, pro který nás
Bůh stvořil ke svému obrazu.

Možná ale nevíme, jak tomuto výrazu dozrávání věfícího máme
porozumět. Jak vlastně vypadá křesťanská zralost? Ti malí chlapci,
o kterých jsem právě mluvil, měli názorný cíl. Znali svého otce. Mohli
si změřit jeho výšku. Nebylo pro ně těžké zaznamenat pokrok ve svém
vlastním růstu vzhledem k otcově postavě.

A to je cílem této lekce. Chceme jasně definovatkřesťanskou
zralost prostřednictvím cílů, které můžeme znázornit. Bible je názor-
ná kniha. Ježíš velmi často vyučoval pomocí podobenství, jež byly
barvitými příběhy ze života prostých lidí. Zjistíme, že biblická měřítka
růstu jsou zřetelná a vztahují se na každého z nás.
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Plán lekce

Cíl růstu, ke kterému směřujeme
Sledování Ježíšova růstu

Fyzická zralost
Duševní zralost
Sociální zralost
Duchovní zralost

Studium Ježíšova charakteru

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• rozlišit čtyři způsoby.na základě kterých je Ježíš Kristus reálným
. cílem pro náš duchovní růst;

• popsat praktický způsob, jak může být každý křesťan podobný
Kristu;

• zakusit osobní růst v podobu Ježíše.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
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2. Vypracuj cvičení ,v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se .
znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedené v učebnici.

3. Vezmi si svůj poznámkový sešit a rozděl dvě protilehlé stránky do
čtyř sloupců. Sloupce nadepiš slovy l)fyzický, 2) duševni, 3) sociál-
ni, 4) duchovni. Pokud je k tomu dán pokyn v praktické části lekce,
uveď do těchto sloupců oddíly z Písma.

4. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si prpjdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část

CiL RŮSTU, KE KTERtMU SMĚŘUJEME

Úkoll: Urči biblický cil, ke kterému musi každý kiesťan směřovat.

V Efezským. 4,13 jsme viděli, že Bůh chce, abychom "dorostli
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti". Původní novozákonní
jazyk hovoří doslovně o "zralém mužství", o "úplné osobě" nebo
o "plně dospělé osobě".

1 Co je pravým měřítkem dospělosti podle tohoto verše? (Zakroužkuj
správnou odpověď.)
a) Zvláštní duchovní dar
b) Zralé lidství Kristovo
c) Dokonalá bezhříšnost.

Slovo velikost je velmi důležité. Znamená "výšku nebo kvalitu
dosaženou růstem". Ježíš k nám .nepřišel jako dokonalá lidská bytost,
ale jako dítě, které muselo růst jako každý z nás.

2 Verš za 5,8 mluví o Ježíši. Začíná slovy: "Ačkoli t byl Boží Syn".
Na následující' řádky napiš zbývající část tohoto verše.
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3 Ověř si ve slovníku význam slova dokonalý. Slovo dokonalý znamená
"dokončit" nebo "dovést do konečné podoby". Jak může být toto
slovo aplikováno na Ježíše?

....................... ., 0'0 ..

Ježíš byl dokonale bezhříšný, a tím se stává dokonalým vzorem pro
náš vlastní růst ve všech oblastech našeho života (2K 5,21). I když
nemůžeme očekávat, že dosáhneme bezhříšné duchovní dokonalosti,
podobnost Kristu je reálným cílem pro náš duchovní růst. Směřování
k vyššímu cíli, než kterého podle našeho názoru můžeme dosáhnout,
přinese lepší výsledky, než kdybychom si stanovili nižší cíl.

4 Přečti si pozorně ža 4,14-16. Je Ježíš schopen se ztotožnit S problé-
my našeho křesťanského růstu? Vysvětli.

Můžeš zde vidět, proč se o Ježíši často mluví jako o našem bratru
(Žd 2,11-12,17). Jestliže máš staršího bratra, pak také víš, jak důležitý
vliv může mít jako prvorozený, a tedy první dospívající v rodině.

Pečlivě si přečti verš za 2,10 a zapiš si jej do svého poznámkového
sešitu. Je z něho srozumitelné, že Ježíš, který byl učiněn dokonalým,
je proto schopen vést jiné syny k naplnění Božího dokonalého zámě-
ru? Nepovzbuzuje tě to ve tvé touze růst jako křesťan?

SLEOOV ÁNí JEžíŠOVA RŮSTU

Úkol 2: Vyjmenuj čtyři konkrétní oblasti, ve kterych ležíš rostl.

Již jsme viděli, že Ježíš by měl být naším příkladem a jeho plnost
naším cílem. Abychom byli konkrétní, Bible nám říká, že Ježíš rostl
nebo stával se zralým ve čtyřech základních oblastech.
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5 čti L 2,52. Vyjmenuj čtyři oblasti, v nichž Ježíš rostl.

Můžeš tyto čtyři oblasti Ježíšova růstu uvést do souvislosti s těmi
oblastmi, ve kterých musíš růst ty? Vidíš, proč nám verš 2Pt 3,18, který
jsmejiž studovali, říká, abychom rostli' "v poznání našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista"? Když se budeme ~ Ježíšova života učit, lépe
porozumíme cíli a účelu naší vlastní křesťanské zralosti.

Nyní můžeš začít vyplňovat dvě stránky ve tvém poznámkovém
sešitě zmíněné ve studijní aktivitě Č. 4. Když budeš studovat následující
tři části této lekce, zapiš každý zde uvedený oddíl z Písma do přísluš-
ného sloupce.

Fyzická zralost

Úkol 3: Uved' podmínky, které ti pomohou dosáhnout fyzické křesť an-
ské zralosti.

Bible nás učí, že křesťanská zralost ve fyzickém smyslu vyžaduje
mnohem více než jen růst těla. Je v ní obsaženo porozumění účelu
našeho těla. Fyzická zralost věřícího zahrnuje i to, aby křesťan se svým
tělem zacházel způsobem příjemným pro Boha Otce. Následující
oddíly z Písma ti pomohou v tom, abys této oblasti jednak lépe
porozuměl, jednak aby sis utvořil křesť anské návyky toho, jak zacházet
se svým tělem: lTe 4,3-8; lK 6,9-15,8-19; lTm 4,8; Ga 6,7-8. Prosím,
zapiš si tyto odkazy do svého poznámkového sešitu pod nadpis "fyzic-
ký". .

"
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6 Co říká oddíl 1K 6,9-10 o osudu těch, kdo zneužívají svá těla
k nemorálnosti?
a) Budou krutě potrestáni.
b) Budou vyloučeni z církve.
c) Nebudou mít účast v Božím království.

Duševní zralost

Úkol 4: Rozvíjej svoji křesťanskou duševní zralost tím, že budeš napl-
ňovat svoji mysl dobrými myšlenkami.

Lidská mysl je úžasným darem od Boha. Už jsi však asi zjistil, jak
těžké je svoji mysl neustále kontrolovat. Je tak snadné nechat ji
bloudit, nebo dokonce v ní mít nekřesťanské myšlenky. Žádný div, že
Petr řekl křesťanům: "Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte
střízliví" (lPt 1,13). Vidíš, Ježíš nás vyučuje, že mysl je skutečně
problémovou oblastí našich životů.

7 čti Mk 7,18-=23.Odkud podle Ježíše pocházejí všechny druhy zl~,
které lidé dělají?

Když dovolíme naší mysli, aby se zabývala špatnými věcmi, může
to být ve skutečnosti hřích.

Zapiš si Mt 5,28, 1Pt 1,13, Mk 7,18-23, Př 23,7 a 2K 10,4-5 do svého
poznámkového sešitu, do sloupečku označeného .duševni",

8 V 2K 10,4-5 nám Pavel nejprve říká, jak "bořit hradby", pak uvádí
tři způsoby, jak rozvíjet křesťanskou duševní zralost. Vyjmenuj je.

a) : .

b) , .

c) .
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9 Kolik je ve Fp 4,8 zmíněno věcí, kterými bychom měli naplňovat svoji
mysl? .
a) Tři.
b) Osm.
c) Dvanáct.

Nyní pozorně přečti Ř 12,1-2. Všimni si poslední části tohoto
oddílu: " ... rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a
dokonalé." Zde je znovu uvedeno slovo dokonalé, které znamená, jak
jsme si již říkali, "zralý" nebo "dokončený a celistvý". Musíme usilovat
o objevení Boží vůle, o poznání toho, jak Bůh chce, abychom žili.

10 Jak Bůh podle Ř 12,2 proměňuje člověka, který nežije podle
měřítek tohoto světa?

Vidíš, jak je důležité, abychom ve své mysli byli zralí.

Sociální zralost

Úkol 5: Učiň pokrok na cestě ke kiesťanské sociálni zralosti.

Křesťanský růst zahrnuje sociální aspekt našeho života stejně jako
aspekty fyzické a mentální. Asi bys mohl vyjmenovat mnoho oblastí
své sociální zkušenosti: rodina, přátelé, manželství, vztahy k vládě,
sousedé, atd. Není možné, abychom se v tomto kursu zabývali všemi
oddíly Písma, týkajících se těchto oblastí.

Do sloupce nazvaného .sociálni" si zapiš: Ž 101, Jk 4,4-5 a Ef 5
(ano, celou kapitolu!).

POZNÁMKA: Tato důležitá kapitola (Ef 5) začíná tím, že jsme
nabádáni, abychom žili podle Božího příkladu v lásce (v. 1-2). Ve v.
3-5 jsou zmíněny špatné věci, které dělat nesmíme. Ve v.ll nám Pavel
říká o tom, jak bychom měli reagovat na bezcenné věci, které lidé
dělají: "Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy." Kapitola je
zakončena pokyny k manželství, založeném na Bohu (v. 21-33).
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II Přečti nahlas Ž 101. Na modlitbě si z tohoto žalmu vyber jednu
oblast žalmistova života, kterou bys chtěl ve svém životě posílit.
(N apř.: bezúhonnost, jednání se zlem, čistota života v rodině, atd.)

Bůh má zájem ti pomoci v tom, abys rostl v každé oblasti svého
života.

Duchovní zralost

Úkol 6: Uved' podmínky, myšlenky a vztahy, které ti pomohou na tvé
cestě k duchovní zralosti.

Duchovní zralostí se zabývá celý tento kurs! Podrobně o ní budeme
mluvit v 6. lekci. Pamatuj, prosím, na to, abys všechny odkazy z Písma
v 6. lekci zaznamenal do svého poznámkového sešitu, do sloupce
označeného .duchovni",

Tento obrázek shrnuje to, co jsme se již naučili:

"oslavit Boha"
zralost

cíl: . a společenství
s Bohem

Z obrázku zjistíš, že křesťanův cíl je vně něho samého. Abychom
tohoto cíle dosáhli, musíme směrem k němu postupovat.

12 Popisuje výše uvedený obrázek dynamický život? (Vysvětli.)
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Každé rozhodnutí týkající se zvyků, myšlenek a vztahů, musí být
uděláno se zřetelem k cfli duchovní zralosti.

STUDIUM JEžíŠOVA CHARAKTERU

Úkol 7: Popiš Iežišovo služebnictvi a přijmi svoji roli jeho služebnika.

Zdá se, že některým biblickým principům lze jen těžko porozumět.
Již jsme objevili, že Bůh nás oddělil k tomu, abychom "přijali podobu
jeho Syna" (Ř 8,29). Možná se ptáš: ,,Jak mohu být jako Ježíš?" Tato
otázka vyvstává, když si připomeneme, že Ježíš byl bez hříchu, Bůh
v lidské podobě. Snažme se teď porozumět jednoduchému, ale důle-
žitému bodu: Podobnými Ježíši se stáváme v roli služebníků.

13 čti Fp 2,5-8. Jaký postoj mysli máme podle Fp 2,5 mít?

14 Jakou povahu na sebe Ježíš vzal podle Fp 2,6-8?

Tato povaha byla podle Fp 2,5-8 vyjádřena pokorou a poslušností.
V Žd 10,7 Ježíš řekl: "Zde jsem, abych konal tvou vůli". A určitě si
pamatuješ, jak se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě: "Ale ne má,
ale tvá vůle se staň" (L 22,42).

IS Co podle Žd 10,7 ukazuje na Ježíšův postoj služebníka?

Rozumíš nyní, proč Pavel, Jakub a Juda si říkali "služebníci Ježíše
Krista"? To je způsob, jak se staneme podobnými Ježíši. My nejsme
zachráněni od hříchu jenom proto, abychom byli spaseni, my jsme
zachráněni pro to, abychom sloužili. Přijímáme vztah poslušnosti
k našemu Pánu, Ježíši Kristu. On se skutečně stává naším Mistrem a
my se stáváme milujícími služebníky jeho vůle. Spasení se svými
radostmi, vítězstvím a svobodou je více než jen zkušenost. Skrze
spasení jsme přivedeni k pravému porozumění smyslu naší existence.
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Byli jsme stvořeni k tomu, abychom oslavovali Boha. Naším cílem je,
abychom byli více podobní Ježíši Kristu, a tedy abychom byli obnoveni
do pravého společenství s Bohem. Takový vztah naplňuje nejhlubší
lidskou touhu po smyslu života. Všichni bychom měli spolu s apošto-
lem Pavlem vyznat, " ... nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem,
ať smrtí" (Fp 1,20).
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.

· .. 1 Velikost je slovo, které znamená "výšku nebo vlastnost dosa-
ženou růstem".
Velikost je slovo, které znamená .

· .. 2 Podle Ježíše všechny druhy zla pocházejí z lidského srdce.

Podle Ježíše všechny druhy zla pocházejí z .

· .. 3 Bible vyučuje, že křesťan by měl mít postoj mysli Mojžíše.

Bible vyučuje, že křesťan by měl mít postoj mysli .

VÝBĚR Z MOŽNOSTI. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí (správnými odpověďmi).

4 Bible nás v L 2,52 učí, že Ježíš rostl ve čtyřech oblastech svého života.
Vyber tyto čtyři oblasti z možností uvedených níže.
a) Duchovní. e) Zdravotní.
b) Fyzická. f) Biblická.
c) Emocionální. g) Psychologická.
d) Duševní. h) Sociální.

S Podle 1K 6,9-10 nás provozování jistých tělesných činností připraví
o účast v Božím království. Z níže uvedených slov vyber slova, ozna-
čující člověka, holdujícího této činnosti. .
a) Nemravný. d) Cizoložník
b) Atletický. e) Homosexuál.
~) Únavný. f) Přemýšlivý.

r
/
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6 V oddíle Fp 2,5-8 se říká, že Ježíš Kristus na sebe ochotně vzal nejen
lidskou podobu: ale také velmi zvláštní povahu. Kterou?

a) Povahu kněze.
b) Povahu služebníka.
c) Povahu krále.
d) Povahu proroka.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

7 Které lidi, s nimiž máme sociální zkušenost, bychom jako křesťané
měli P9dřídit pod vládu Ježíše Krista?

a) .

b) .

c) " .,

d) " .
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Odpovědi na studijní otázky

1 b) Zralé lidství Kristovo.

9b) Osm.

2 "Naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel".

10 Úplnou obnovou mysli.

3 Ježíš plně rozvinul své fyzické i duševní charakteristiky a dokonal
svoje dílo.

11 Ano, protože dynamický život i život znázorněný obrázkem zname-
nají život, který se pohybuje směrem k cíli.

,
4.Ano, protože zakoušel všechna pokušení jako my a nejsou mu cizí

naše slabosti.

12 Ano, protože jak dynamický život tak ilustrace indikuje život
směřující k cíli.

5 JežÍŠ 1. prospíval na těle, 2. prospíval na duchu, 3. byl milý Bohu,
. 4. byl milý lidem. "

13 Postoj Ježíše Krista.

6 c) Nebudou mít účast v Božím království.

- 14 Povahuslužebníka,

7 Z jejich srdce.

15 Jeho poslušnost.

8 a) Bořit lidské výmysly.
b) Bořit všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha.
c) Uvádět do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista.
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3. lekce

Další příklady růstu

Hlavním příkladem křesťanské zralosti v Bibli je Ježíš Kristus. Je .
naším starším bratrem. Vzal na sebe způsob služebníka. Byl dokonale
poslušný svého Otce. Na kříži se pokořil až k smrti. My, křesťané,
máme být proměňováni v podobu Ježíše Krista. Ta představuje koneč-
ný cíl křesťanské zralosti. Věřící žije proto, aby plnil Kristovu vůli,
která je zjevena skrze Slovo Boží a skrze Ducha svatého. "Podoba
Ježíši Kristu" se vztahuje jak na fyzickou, duševní a společenskou
oblast našich životů, tak i na oblast duchovní.

Bible však ilustruje křesťanský růst i jinými způsoby. V této lekci
budeme studovat několik dalších příkladů z rodinného života, země-
dělství a stavebnictví. Naším cílem je, abychom si co nejvíce objasnili
pojem "křesťanská zralost".

U rčitě jsi již někdy viděl veliký kopec nebo horu. Zdálky se zdálo,
že je docela blízko. Myslel sis, že k němu za chvíli dorazíš, ale když ses
vydal na cestu k němu, zjistil jsi, že je dále, než sis myslel. Někdy tomu
říkáme hledisko nebo zorný úhel. Chceme se nyní na náš předmět
podívat z několika různých hledisek. Dovol Duchu svatému, aby ti
jedno z nich co nejvíce přiblížil.
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Plán lekce

Vyrůstáme v rodině
Začínáme jako děti
Změna naší stravy
Přijetí rozdílných rolí

Jsme jako hodnotná farma
Patříme Bohu
Přebíráme zodpovědnost

Jsme Boží stavbou
Pokládání základů a výstavba
Jak budovat Boží stavbu

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• objasnit hlavní zdroj duchovního růstu věřícího;
• porozumět důležitosti spolupráce věřícího s Bohem v procesu

duchovního růstu.

Studijní aktivity

1. Pokud by se ti některá část zdála obtížná, přečti si ji dvakrát nebo i
vícekrát. Důležité oddíly v praktické části si podtrhni tužkou.
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3. Pečlivě si projdi studijní otázky, zapiš si tužkou svoje vlastní odpo-
vědi, a teprve potom se podívej do správných odpovědí uvedených
na konci této lekce.

4. Požádej Ducha svatého, aby tyto příklady růstu pro tebe učinil velmi
skutečnými.

5. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi.

Praktická část

VYRŮSTÁME v RODINĚ
I

Každý člověk má rodiče. Musí existovat otec a matka, kteří mu dali
život a kteří za něj mají zodpovědnost. Když je lidské nemluvně
narozeno, potřebuje mnoho péče. '

Začínáme jako děti

Úkol 1: Uveď, jak může nový křesťan rynht z duchovního dítěte do
duchovně eralé osoby.

Pozoroval jsi někdy v nedávné době kojence? Zamysli se někdy
nad tím, co všechno dítě musí dostat, aby mohlo žít a zůstalo zdravé.
Rodiče dítě zaopatřují s radostí, protože vědí, že nakonec z něj vyroste
zralý jedinec, Nový křesťan se "znovuzrodil" (J 3,3). Písmo O něm
mluví jako o dítěti. Musí přijímat duchovní potravu, aby mohlo vyrůst
z duchovního dětství do duchovní zralosti.

1 čti J 3,3-6. Co je zdrojem našeho duchovního narození?

.............................................................

V J 3,6 si všimni, že Jan zde staví do protikladu fyzické narození
z lidských rodičů s narozením duchovním.

Když jsi před chvílí přemýšlel o dítěti, možná sis vzpomněl, jak
plakalo, když mělo hlad. Boží slovo tuto reakci v novém křesťanu
popisuje také. - .

"-
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2 Prostuduj si lPt 2,2. výraz "rostli ke spasení" je v překladu NS
přeložen jako "vyrostli k záchraně". Co můžeme na základě tohoto
verše očekávat od skutečně znovuzrozené osoby? '

Změna naší stravy

Úkol 2: Vysvětli, jak může křesťan porozumět pokročilejším duchov-
ním pravdám.

V Písmu jasně vidíme, že věřící ani nemá zůstávat v postavení
duchovního dítěte, ani dále pokračovat vpřijímání duchovního mléka.
Zabývejme se nyní stručně několika odkazy z Písma. Podrobněji se
jim budeme věnovat později.

3 Nejprve se podívej do lK 3,1-3. Zakroužkuj, prosím, písmeno před
správnou odpovědí. Tento úryvek
a) ukazuje, že zralí křesťané už nepotřebují duchovní mléko.
b) objasňuje, že zralí křesťané stále ještě potřebují duchovní mléko.
c) ohledně zralých křesťanů a duchovního mléka neuvádí nic určitého.

4 Nyní přečti nahlas důležité poselství v Žd 5,11-14.Křesťané, kterým
je tento list adresován, stále ještě užívají mléko, a ne "hutný pokrm".
Verš 13 uvádí, že křesťan, který pije mléko, je
a) zkušený v rozpoznání dobra.
b) stále ještě dítě.
c) zkušený v rozpoznání zla.

s Co podle Žd 5,14 mohou dělat zralí křesťané na rozdíl od křesťanů,
kteří ještě potřebují mléko?

Možná by ses rád zeptal: "Ale jaký je rozdíl mezi duchovním
mlékem a hutným pokrmem?" Odkud pochází mléko? Z těla, které
přijímá hutný pokrm a produkuje mléko. Mléko vzniklo z hutného
pokrmu, který prošel zažívacím systémem matky. Mlékem je pro
křesťana základní duchovní pravda. Porozumění pokročilejší pravdě
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přichází skrze praktickou aplikaci již známých základních pravd (viz
1J 1,6-7).

6 Podívej se do 1K 14,20. Apoštol zde mluví o dětinském postoji vůči

zlému. Naléhá na věřící, aby ve svém nebyli jako .

7 V 1K 13,11 jsme znovu vybízeni k tomu, abychom rostli. Kterými
třemi způsoby je v tomto verši popisován dětinský projev?

Pavel dále v tomto verši říká: "Když jsem se stal mužem, překonal
jsem to, co je dětinské." Pamatuješ si na dobu, kdy jsi musel odložit
hračky a oblečení, které jsi nosil jako dítě? Ne vždy to bylo snadné.
Růst může být bolestivý.

Přijetí rozdilnýcb rolí

Úkol 3:Jmenuj tři věci, které jsou obsaženy vprocesu duchovního rostu.

Na mnoha místech v Bibli můžeme vidět Boží zájem na tom, aby
věřící dosáhl plné duchovní zralosti. Bůh chce, aby věřící znali jeho
úplný záměr, který s nimi má. Apoštolové také sdíleli otcovskou touhu
Božího srdce. Zvláště Pavel a Jan usilovali o to, aby věřící duchovně
vyrostli z dětských let a aby se z nich stali mládenci a otcové.

Pamatuješ si, jak se tvé povinnosti v rodině měnily, když jsi dorůs-
tal? Jsi nyní sám (sama) otcem nebo matkou? Jestliže ano, pak se tvoje
názory určitě liší od názorů, které jsi měl jako dítě nebo jako mladík.
V 1J 2,12-13 apoštol Pavel píše z pozice duchovního otce.

8 Pečlivě si přečti 1J 2,12-13. Z následujícího seznamu možností vyber
tři stupně, o kterých Jan mluví. Zakroužkuj písmena před třemi
správnými možnostmi.
a) Nemluvňata.
b) Děti.
c) Starci.

d) Mládenci.
e) Chlapci.
f) Otcové."
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V 112,12-13 vidíme, že tyto tři úrovně zralosti se navzájem odlišují.
Děti přijímají odpuštění svých hříchů, mládenci uvádějí ve skutek
vítězství nad Zlým a otcové znají Boha lépe než ostatní. Děti jsou zde
zobrazeny jako ti, kdo jsou nejvíce závislí, mládenci jako nejvíce aktivní
a otcové jako nejvíce zralí. Otcové nejvíce rozumějí Bohu a jeho
záměrům.

V tomto oddílu jsou tedy představeny tři úrovně duchovního růstu
v Boží rodině. Tři věci z úkolu 3, které jsou obsaženy v duchovním
růstu, jsou dosažení vyšší úrovně poznání, přijetí větší zodpovědnosti a
vykonávání důležitějších povinností. Jak jsme již viděli, růst znamená
opuštění, opuštění postavení dítěte proto, abychom získali vyšší posta-
vení.

DĚTI - PŘIJíMAJí MLÁDENCI - DĚLAJí OTCOVÉ - všot

JSME JAKO HODNOTNÁ FARMA

U rčitě víš, že jeden druh zemědělské půdy může být hodnotnější
než druhý. Kvalitní, dobře zavlažovaná půda s bohatou ornicí je
vzácná. Život farmáře je s půdou velmi úzce spjat. Farmář odstraňuje
plevel, orá, seje a obdělává, zalévá a čeká. Sklizeň je odměnou za jeho
velmi těžkou a vytrvalou práci. Farmářova radost z dobré sklizně je
zasloužená. Je velmi smutné, kdyžjeho snaha vyjde naprázdno a když
ho země nebo počasí okradou o to, co mu patří.



46 KŘESŤANSKÁ ZRALosr

Patříme Bohu

Úkol 4: Vysvětli podle Ef 3,17-18, co to znamená patfit Bohu.
/'

Bible často o Božím lidu hovoří jako o Boží vinici nebo poli
(Iz 5,1-7, Jr 12,10). Bůh si nás vyvolil a my jsme jeho pole. Bůh zasel
své semínko do půdy našich životů velmi pečlivě. Očekává sklizeň,
kterou si zasluhuje. Stejně jako farmář úzkostlivě pozoruje svoje obili,
tak Bůh čeká, až duchovně vyrosteme.

9 čti lK 3,9. Podle 'první věty tohoto verše jsou věřící Božím polem.
Nyní ,si přečti 5.-8. verš téže kapitoly. Všimni si výrazů zasít, zalévat,
vzrůst. Kdo podle těchto veršů působí, že rostlinka roste?
a) ApoUo.
b) Bůh.
c) Člověk.
d) Služebníci.

,

POZNÁMKA: Nezapomeň, že ačkoli Bůh sám má moc v nás
stimulovat duchovní růst, vyžaduje při tom naši spolupráci.

V Ef 3,17-18 je uvedena Pavlova modlitba za to, aby věřící byli
zakoieněni v lásce tak, "aby mohli spolu se všemi bratřími pochopit,
co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka" Kristovy lásky. To, že
jsme zakoieněni v Boži lásce, znamená, že patříme Bohu. Tímto
způsobem může být také dále rozvíjena analogie mezi věřícími a
hodnotnou farmou. Boží láska, podobně jako půda bohatá na živiny,
stimuluje růst. V uvedeném oddíle se Pavel modlí za to, co od nás Bůh
očekává: kfesťanskou zralost.

Přebíráme zodpovědnost

Úkol 5: Popiš zodpovědnost za Boži pole, kterou musíme piijmout,
abychom mohli sklidit úrodu Božího požehnání.

O věřícím se někdy mluví jako o správci Božího pole. Jako dělník
na Božím poli za ně má určitou zodpovědnost. Jistě si ještě pamatuješ
na úryvek z lK 3, kde Pavel sázel, ApoUo zaléval, atd.
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10 Vyhledej Jr 4,3. K čemu tam Bůh vyzývásvůj lid? (Má to přímou
souvislost se zemědělstvím.)

Odpovědí na předcházející
otázku je, že duchovní půdu svých
životů můžeme připravit tak, aby
byla schopná přijmout Boží semín-
ko. Možná se chceš zeptat: "Jak
mohu zorat půdu svého života?"
Orání půdu rozrušuje,· a to proto,
aby byl změkčen její povrch. Pak
může semínko proniknout do půdy
a vláha způsobí jeho růst. Zlome-
nost v životě věřícího je výsledkem
pokorné reakce na Boží usvědčení.
Taková reakce udržuje půdu srdce
otevřenou. Duch svatý nám vždy ~.
oznámí a usvědčí nás, když něco
není v pořádku.

Vzpomeneš si na okamžik z nedávné doby, kdy tě Duch svatý
z něčeho usvědčil? Třeba z něčeho, co jsi řekl. Anebo jsi byl naštvaný
a měl jsi v srdci hořkost vůči svému bližnímu. Jak jsi na to reagoval?
Snažil ses ospravedlnit sám sebe? Nebo jsi to usvědčení odmítl?
Křesťan s postojem zlomenosti v srdci reaguje na Boží usvědčení
v opravdové pokoře pokáním.
. Pokání znamená "odvrátit se od". Ukázku zlomenosti a pokání
jako reakci na Boží usvědčení nalézáme v následující modlitbě:

Děkuji ti, Duchu svatý, za to, že jsi mi ukázal můj hřích.
Opravdu těchto špatných věcí lituji. Činím pokání a odvracím se
od mého Děkuji ti, že mi odpouštíš skrze cenu Ježíšovy oběti.
Chvála tobě, Pane.
Skrze zlomenost a pokání je půda mého srdce stále obdělávaná a

umožňuje růst.
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11 Přečti si další verš, který se tímto tématem zabývá: Oz 10,12. Bůh
tam dává svému lidu úžasný příkaz. Jak mají podle tohoto verše lidé
sít a sklízet?

Naši zodpovědností na Božím poli je to, abychom orali a rozsévali
v oddanosti Pánu. Když své zodpovědnosti řádně plníme, pak jsme
požehnáni hojnou Boží sklizní.

JSME Boží STAVBOU

Možná v místě tvého bydliště stojí velká a nádherná budova.
Převyšuje všechny ostatní velikostí? Je vyrobena z krásnějších mate-
riálů? Není pochyb o tom, že byla postavena díky zručnosti a poctivosti
řemeslníků oddaných své práci. Její dokonalost poukazuje na to, že
byla postavena podle precizního projektu. Lidé se na tuto budovu rádi
dívají. Některé jiné budovy byly postaveny rychleji, s menší zručností
a z levnějšího materiálu. Jsou méně trvanlivé. Každý rozpozná rozdíl
mezi těmito typy budov.

12 Z 1K 3,9 cituj tu část, která má nejblíže k této části lekce.

Pokládání základů a výstavba

Úkol 6: Na základě lK 3,12 vysvětli někomu jinému funkci svobodné
lidské vůle při výběru materiálů pro stavbu Boží duchovní
budovy.

V 1K 3,9-12 Pavel zdůrazňuje následující tři věci:
1) Boží budovu
2) Základy Boží budovy
3) Materiály na Boží budovu
Všimni si rozdílu mezi složením základu této budovy a složením

stavby na tomto základu postavené.
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13 Kdo je podle verše 11 již položeným základem?

14 Kterých šest stavebních materiálů je vyjmenováno ve verši 12?

a) : .

b) .

'c) .

d) .

e) .

f) /' .

Již jsme si řekli, že jsme jak Božím polem, tak také správci tohoto
pole. Nyní rozumíme i tomu, že jsme jak stavbou, tak i jejími staviteli.
Je důležité, že při výběru materiálů pro výstavbu Boží budovy může
člověk uplatnit svoji vlastní svobodnou vůli. V jednom slova smyslu
stavba, kterou stavíme, představuje církev (tělo Ježíše Krista ve světě
- ne fyzickou budovu). V druhém slova smyslu je stavbou chrám
- naše vlastní tělo.

15 čti lK 6,19-20. K čemu je v těchto verších přirovnáno naše vlastní
tělo? Zakroužkuj správnou odpověď.
a) K rostoucímu poli obilí.
b) K vysokému ovocnému stromu.
c) K perle vysoké ceny.
d) Ke chrámu Ducha svatého.

\
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Jak budovat Boží stavbu

Přečti si nyní lK 3,13-17 a odpověz na následující otázky.

16 Která z následujích tří věcí bude posuzována jako ohodnocení
lidské práce na Boží stavbě?
a) Množství.
b) Kvalita.
c) Krása.

17 Příklademjobo, jak Bůh posuzuje naši práci, je, že dílo každého

člověka bude v den Kristův vystaveno a zjeveno v .

Pokud postavené dílo vydrží oheň, stavitel obdrží .

Každý den si musím zvolit, jak a co budu stavět. Základ být změněn
nemůže. Je jím Ježíš, náš Pán. Otec má úžasný plán toho, jak by měla
vypadat moje osobní křesťanská budova. Ve svém Slově mi Bůh
vypráví o správných postojích, zvycích, slovech a charakteru. V Božím
slově je uvedeno, jak by křesťan měl vypadat. Když budu stavět podle
Božích záměrů (specifických pravidel jeho plánu), pak budova mého
života bude krásná a dlouho vydrží. Bude podobná té vysoké a nádher-
né budově, o které jsme již mluvili. Jestliže však Boží plán odmítnu a
zvolím si materiály, které Bohu nedělají radost (dřevo, trávu nebo
slámu), pak moje budova neobstojí v ohni a já se nikdy nestanu zralým
křesťanem. ;

Možná by ses rád se mnou modlil tuto modlitbu:
Otče, tvůj plán je ten nejlepší. Materiály, které vybíráš, jsou

také těmi nejlepšími. Chci, aby budova mého života byla postavena
podle tvých měřítek. Chci být· podobný tvému Synu Ježíši Kristu,
a to jak svým tělem, tak svou myslí i svým duchem. Amen.
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Kontrolní test

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku,

1 Ve kterém bodě své křesťanské zkušenosti by už věřící nikdy více
neměl používat mléko Božího slova?

2 PŘIŘAZOVÁNÍ. Přiřaď biblický verš ke každé základní myšlence
z této lekce tak, že příslušné číslo verše vepíšeš na řádek vedle
vhodného písmene. .
1) "Každý, .kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedl-
nosti, je jako nemluvně."
2) "Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od
počátku;"
3) "Zorejte si úhor, nesejte do trní!"
4) "Každý ať dává pozor, jak na něm staví ... Zda někdo rfa tomto
základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení.,;" ' .

· .. a Větší stupeň zralosti znamená mít větší poznání Boha a jeho
záměrů.

· .. b Věřící si volí materiál, který používají při stavbě svých životů na
základě, kte~je Ježíš Kristus.

· .. c Půda našeho života může zůstat otevřena tím, když v pokoře
reagujeme na usvědčení Boží.

· .. d Abychom mohli porozumět obtížnějším problémům, musíme
k pochopení základních duchovních pravd přidat ještě poro-
zumění pravdám pokročilejším.
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. VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmena před správnými mož-
. nostmi odpovědi na každou otázku.

3 V této lekci je věřící připodobňován k několika ilustracím. Vyber
pět správných příkladů takových ilustrací.
a) Strom. f) Půda.
b) Dítě. g) Stařec.
c) Boží pole. h) Boží budova.
d) Loď. i) Silnice.
e) Ostrov. j) Chrám Ducha svatého.

4 Vyber tři stavební materiály, které OBSTOJÍ před soudnou stolicí
Kristovou.
a) Zlato.
b) Tráva.
c) Sláma.

d) Dřevo.
e) Stříbro.
f) Drahé kamení.
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Odpovědi na studijní otázky

1 Duch Boží.

10 Zorejte si ,úhor, nesejte do trní.

2 Touhu po nefalšovaném duchovním mléku.

IIMají rozsívat pro spravedlnost a sklízet pro milosrdenství.

12 Jste ... Boží stavba.

3 a) ukazuje, že zralí křesťané už nepotřebují duchovní mléko.

4 b) stále ještě dítě.

13 Ježíš Kristus.

5 Rozeznají dobré od špatného.

14 a) Zlato.
b) Stříbro.
c) Drahé kamení.

6 myšlení, děti.

15 d) Ke chrámu Ducha svatého.

7 Mluvit, smýšlet, usuzovat.

16 b) Kvalita.

8 b) Děti.
d) Mládenci.

17 ohni, odměnu.

9b) Bůh.

d) Dřevo.
e) Tráva.
f) Sláma.

f) Otcové.

53
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4. lekce

Překážky a pomoc
v křesťanském růstu

Po předcházející lekci by ses měl cítit asi jako vyrůstající syn,
hodnotný kus pečlivě obhospodařované půdy nebo jako velká a krásná
budova, která se právě staví: S kterou z těchto možností se nejvíce
ztotožňuješ? Vlastně na tom nezáleží! V určitémslova smyslu jsme
jako všechny tyto tři věci najednou, Každý z těchto příkladů popisuje
úžasné možnosti křesťanského růstu,

Jedna část této lekce v biblickém světle poukazuje na věci, které
mohou křesťanský růst zbrzdit anebo dokonce zastavit. Rozpoznání
těchto příčin nám napomůže k tomu, abychom je identifikovali i ve
svém vlastním životě, Uvědomění si toho, proč nerosteme, nám může
pomoci v uplatnění naší vůle za účelem dosažení změny,

V další části této lekce uvádíme seznam věcí, které naopak duchov-
ní růst stimulují. Pokud o těchto věcech víme, můžeme na svém
duchovním růstu s Duchem svatým spolupracovat. Z této lekce by-
chom si všichni měli odnést povzbuzení a pomoc.

Plán lekce

Co našemu růstu zabraňuje
Chybné načasování
Chybné používání vůle
Nedostatek stravy

Co nám v růstu pomáhá
Duch svatý - náš pomocník
Duch svatý pracuje skrze našeho ducha
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Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• objasnit překážky v křesťanském růstu;
• více porozumět úloze Ducha svatého v křesťanském růstu;
• popsat vztah mezi Duchem svatým a tvým duchem, což napomůže

růstu ovoce Ducha svatého v tobě.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
'2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pravidelně kontroluj své odpo-

vědi s těmi, které jsou uvedené v učebnici.
3. Proveď kontrolní test na, konci této lekce a pečlivě zkontroluj své

odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.
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Praktická část

TO, CO NAŠEMU RŮSTU ZABRAŇTIJE

I přirozený růst má své nepřátele, Už jsme o tom stručně hovořili,
když jsme se zabývali půdou a stavbou. Bible se otevřeně zmiňuje
o některých skutečnostech, které zabraňují dosažení křesťanské zra-
losti. Je zapotřebí, abychom o nich věděli. Možná si pamatuješ na
určitý úsek svého dětství, kdy tě rodiče museli seznámit s tím, co je
škodlivé. Možná ti řekli, že se máš vyhýbat určitým rostlinám a zvířa-
tům. Nejprve tě však museli naučit, jak tyto věci rozpoznáš. Naučme
se tedy nyní rozpoznávat věci, které zabraňují duchovnímu růstu.

Chybné načasování

Úkoll: Zjisti, co bylo příčinou opožděného duchovního vývoje křes-
ťanů v Žd 5,12.

Znovuzrozením začíná čas du-
chovního dětství. Už jsi někdy viděl
děti, které se oblékaly do šatů do-
spělých a předstíraly, že jsou velké?
Když je vidíš, jak kráčejí v příliš
velkých botách a snaží se povytáh-
nout si klobouk nad uši, působí to
směšně. Někdy takovým dětem ří-
káme: "Počkej s těmito věcmi až do
doby, kdy budeš starší." Načaso- -..._ ...
váni je velmi důležité. Nejenže mu-
síme chtít dělat správné věci, ale
musíme je dělat ve správný čas. Ne-
správné načasování se vztahuje nejen na předčasné skutky, ale také
na skutky opožděné. V Žd 5,12 je uveden jasný příklad opožděného
duchovního vývoje, který vznikl nedostatečným uplatněním znalostí
o Bohu.

1 Až si přečteš Žd 5,11-14, podtrhni si verš 12. Co bylo podle tohoto
verše hlavním problémem křesťanů, kterým je dopis adresován?
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Existují dva druhy času. Řekové, v jejichž jazyce byl napsán Nový
zákon, o čase přemýšleli dvěma základními způsoby: 1) chronos ozna-
čoval postup minut, hodin a dní a 2) kairos ukazoval na krizová období.
Do těchto období patřil např. růst, zkoušky a další zážitky v lidském
životě.

CHRONOS - ČAS KAlROS - KRIZE

Obě tyto myšlenky jsou pro proces křesťanské zralosti velmi důle-
žité. Bůh od nás očekává určité věci podle toho, jak dlouho již jsme
křesťany. Bůh má však také pod kontrolou i období našich krizí.
Dočteme se o tom v Kaz 3,1-8.

Jak dlouho již jsi znovuzrozen? Možná k tomu došlo teprve ne-
dávno. Možná jsi křesťanem už dlouho. Zapamatuj si však, že skuteč-
ný čas je velmi důležitý. Neměli bychom od sebe samých očekávat více,
než od nás očekává Bůh. Růst je dlouhotrvající proces. Nedostatek
času může být omezujícím faktorem. Pokud jsi však nezaznamenal
dostatečný pokrok, nezoufej. Pros Boha, aby ti skrze tento kurs dal
věrnost v uplatňování tvých dosavadních znalostí duchovních věcí,' a
tak budeš směřovat k větší zralosti v Kristu.

V Bibli se často mluví o tom, jak se čas naplňuje nebo dozrává.
Příkladem je Ef 1,10: "Podle svého plánu, až se naplní čas, (Bůh)
přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu."

2 Kdo musí dokončit plán uvedený v Ef 1,1O?

•••••••••••••••••••• 0·0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - .

J akje povzbuzující, když věříme, že Bůh má pod kontrolou všechny
aspekty času věřícího! _

Kairos, období krizí, přichází nepravidelně v pse, který může určit
pouze Bůh. Krize s sebou přinášejí okolnosti, skrze které nás Bůh chce
něčemu naučit.
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3 čti L 22,31. Zde je zaznamenána velmi důležitá myšlenka tflbení.
Kdo si vyžádal povolení k tříbení učedníků?
a) Satan
b) Bůh
c) Ostatní věřící

Kdo vydal povolení k tříbení učedníků? (Na tuto otázku není
vL 22,31 uvedena přímá odpověď, ale zkus o tom přemýšlet.) Sata-
novi dal povolení k tříbení učedníků Bůh, stejně tak, jako dal povolení
k prozkoušení Jóba (Jh 1,6-12). .

Cílem tříbení uvedeného vL 22,31 bylo prověření učedníků, zvláš-
tě pak Petra. V následujícím verši vidíme, že se Ježíš modlil, aby Petr
v okamžiku kairos neselhal. Nemodlil se pouze za to, aby Petr krizi
přežil, ale za to, aby byl silnější a aby posílil druhé. Nechť je nám to
pobídkou, abychom se také modlili za vytrvalost v období krize, která
produ~uje duchovní růst v nás i v ostatních okolo nás.

,
4 Co podle Ř 5,3-4 vypůsobí vytrvalost?

S Na základě Ř 5,4 doplň následující výrok.

Vytrvalost přináší do našich životů Boží ,
a z ní pak roste naděje.

Bůh dovoluje a připravuje období tlaků a krizí, což jsou pro nás
příležitosti k tomu, abychom rostli do křesťanské zralosti.

Chybné používání vůle

Úkol 2: Uved' konkrétní příklad chybného používání lidské vůle v sou-
vislosti s vůlí Boží.

Proč vlastně tento kurs studuješ? Kdybychom zralosti dosahovali
automaticky, proč bychom se o ni snažili? Nyní však už odpověď na
tuto otázku známe. Bůh dovoluje, abychom procházeli obdobím krizi
.(kairos), ale na nás je, abychom se rozhodli, jak na ně budeme
reagovat. Bůh nás stvořil a dal nám vůli. Vůle je nejvyšším aspektem
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našeho ducha. Bůh neměl v úmyslu s námi jednat prostřednictvím
násilí.

6 Vraťme se na chvíli do ža 5,11-14. Podle verše 11 uveď, proč bylo
pro pisatele tohoto listu těžké, aby vysvětlil Židům duchovní pravdu.

Sloveso "jste" (použité v anglickém překladu Bible) je z původního
jazyka verše 11 lépe přeloženo jako "stali jste se". Židé nebyli vždy
nechápaví, pomalí a těžkopádní. Řecké slovo pro "pomalý", nothros,
znamená "těžko pohnout, postrčit". Jinými slovy bychom myšlenku
obsaženou v tomto verši mohli vyjádřit takto: Je zde hodně pravd, které
vám nemohou být řečeny, protože jste se stali pomalými a těžko pohnu-
telnými. .

Vidíme, že Židé měli v této zá-
ležitosti možnost volby. Bůh počí-
tal s jejich vůlí. Oni však zatvrdili
svoje srdce vůči procesu růstu. Je-
jich těžkopádnost v porozumění vi-
díme znovu v poslední části verše'
12. Potřebovali mléko, a ne hutný
pokrm. Je tedy správné, když řek-
neme, že křesťané budou natolik
dospělí, do jaké míry se k tomu
rozhodnou. Bůh nám nabízí školu,
ale rozhodnutí, zdali se chceme ne-
bo nechceme učit, leží na nás.

7 Přečti si znovu L 22,31-32 a doplň tuto větu: Ježíš se modlil, aby

Petrova víra ' , .
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8 V L 21,34-36 si přečti Ježíšova slova k jeho učedníkům. Všimni si,
kolik věcí museli učedníci rozhodnout nebo udělat sami. Zapiš si do
svého poznámkového sešitu skutky vůle, které jsi našel v těchto ver-
ších. '

Téměř všechny věci, které studujeme nebo budeme studovat, mají
co do činění s naší vůlí. Mnohé verše se o naší vůli přímo nezmiňují,
přesto však s použitím lidské vůle počítají. Úseky dvou následujících
veršů jsem přeformuloval, abych v nich jasněji vyniklo pojetf vůle.

1Pt 2,2: Nový věřící by měl být jako novorozené dítě. Měl by chtů
pít duchovní mléko.
2Pt 3,18: Věřící by měl vždycky chtit růst v milosti a poznání Ježíše

. Krista.

9 Najdi si následující verše. Přeformuluj je tak, aby v nich vyniklo pojetí
vůle a zapiš je do svého poznámkového sešitu ipojeti vůle v nové
formulaci zdůrazni podtržením).
a) Ef 4,15
b) 2Pt 1,6

r c) 1K 13,11
d) Ef 4,13

Dokončil jsi toto cvičení? Je pro tebe velmi užitečné! Zjistíš, že
dobré porozumění úloze naší vůle je velmi důležité. Tento úkol ti
k tomu napomůže.

Verše Žd 12,1-2 zdůrazňují důležitost vůle na běžecké dráze naše-
ho života. V tomto oddíle pisatel říká, že máme: '

chtit se zbavit všeho, co zdržuje náš duchovní růst a chtit upřít své
oči na Ježíše, abychom v běhu našeho života dosáhli duchovního
pokroku.
Pokud se vzpíráš Boží vůli, pak svoji vůli uplatňuješ chybně. Křes-

ťanská zralost vyžaduje podřízenost naší vůle vůli Boží. Dokonce i
Ježíš musel v nesení kříže podřídit svoji lidskou vůli vůli Boží
(Mt 26,39-42).
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10 Podle ža 12,2 byl Ježíš schopen umřít na kříži
a) z důvodu obecenství s lidmi kolem něj.
b) z důvodu vítězství, kterých dosáhl během pozemského života.
c) místo radosti, která se mu nabízela.

Nyní je příhodný okamžik k přemýšlení. Je tvým přáním, aby ses
stal zralým křesťanem? Modli se za to, abys správně reagoval na
situace, do kterých tě Bůh uvádí.

Nedostatek stravy

Úkol3: Objasni, proč je zřejmé, že křesťané, kterým byl adresován 1. list
Korintským, si zavinili ned statek duchovní stravy svojí vlastní
nedbalostí.

V mnoha zemích existuje přísloví, které říká, že člověk se stane
tím, co jí. Není důležité jen to, kolik jíme, ale také to, co jíme. Některé
potraviny obsahují látky, které v našem těle produkují pouze tuk. Jiné
potraviny dodávají energii a sílu. Není žádné pochybnosti o tom, že
křesťanská zralost je limitována naší duchovní stravou. Do určité míry
jsme se tím zabývali již ve 3. lekci. Nově narozený křesť an by měl toužit
po duchovním mléku. Aby však mohl dále růst, musí přejít z mléka na
hutnou stravu.

V ža 5,12 si všimni, že pokud by křesťané rostli ke zralosti, byli by
schopni být učiteli. Namísto toho však ještě nutně potřebovali učitele.
Nebyli schopni přijímat hutnou stravu (strávit sami pravdu), ale muse-
li pít mléko (stravu předem natrávenou). Někdo druhý tedy musel
studovat v Bibli pravdu Božího slova, na modlitbách se učit od Boha
a pak připravit svoji-vlastní mysl a ducha k tomu, aby tyto křesťany
vyučoval na úrovni, které by byli schopni porozumět. I .

V Žd 5,11 pisateLtakovým křesťanům říká: ,,0 tom by bylo mnoho
co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet."
Plné porozumění vyučování křesťanské víry není v žádném případě
snadnou záležitostí. Nemůžeme mu porozumět za jeden den. Věřící
se často vyhýbá vyučování, které je po něj obtížné. Podobnou reakci
můžeme vidět i u dítěte. Dítěti se nelíbí, když mu matka přestane dávat
mléko a trvá na hutné stravě. Přesto však jeho matka ví, že je tl) pro
ně další krok na cestě růstu. .
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Prokázal jsi, že máš touhu dorůst do křesťanské zralosti. Ale to
nečiní celou záležitost snadnější, že ne? V následujících lekcích uvidí-
me, že hutnýpokrm znamená: 1) pokračovat dále na cestě od křesť an-
ských základů ke složitějším pravdám, 2) naučit se rozlišovat mezi
dobrým a zlým, 3) přijmout zodpovědnost, 4) formování křesťanského
charakteru v jeho životě. Abys toto všechno zvládl, musíš hledat
nadpiirozenou pomoc u Boha a současně uplatňovat svoji vlastní
touhu.

11 Z lK3,1-2 se zdá být zřejmé, že křesťané měli být schopni již strávit
hutnější duchovní pokrm a Pavla mrzelo, že je musel krmit pouhým
mlékem. Proč podle verše 2 museli být krmeni pouhým mlékem? _

...................... ; .

12 Jmenuj dvě věci, které napomáhají rozvoji křesťanské zralosti.
První z nich je lidská, druhá je nadpřirozená,

TO, CO NÁM V RŮSTU poMÁHÁ

O síle k růstu, která se projevuje v celém našem životě, jsme mluvili
již dříve. V první ~ti této lekce jsme zdůraznili překážky v růstu. Růst
má svoje omezení a svoje nepřátele. Náš duchovní růst začíná tím, že
přijmeme Ježíše Krista: činíme pokání ze svých hříchů a vyznáme jeho
vládu ve svém životě. Naučili jsme se, že tomuto procesu se říká
znovuzrození. Náš nový život je duchovní. Pamatuješ si, jak tuto situaci
popsal Ježíš? Jeto zapsáno v J 3,6.

13 Podle verše J 3,6 existují dva druhy narození, První z nich je fyzické

narození z rodičů, druhý je "duchovní narození z "
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Duch svatý. náš pomocník

Úkol 4: Vysvětli věřícímu, proč může růst v Kristu skrze Ducha svatého.

Je důležité, abychom porozuměli tomu, jak Duch svatý napomáhá
našemu růstu. Jistě jsi již viděl rodiče, kteří trpělivě pomáhají růstu
svých dětí tím, že je učí, jak mají chodit a mluvit. Učitelem v našem
křesťanském životě je Duch svatý. Apoštol Pavel tento proces vysvět-
luje v 1K 2. Duch svatý nám odhaluje Boží tajemství.

14 Na následující otázky odpověz podle 1K 2,10-11.
a) Skrze koho Bůh učinil svá tajemství dostupnými? .

b) Kdo zkoumá skryté hlubiny Božích záměrů? .

c) Kdo ví vše o člověku? .

d) Kdo ví vše o Bohu? .

V 1K 2,12-13 je řečeno: "My jsme však nepřijali ducha světa, ale
Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval." Jaký
úžasný výrok! Duch svatý k nám přichází, aby nám pomohl poznat
všechno, co přichází od Boha! Jinými slovy lze říci, že Duch svatý
přichází, aby nám pomohl "dorůst" do plného lidství. Pomáhá nám,
abychom se stali dospělými. Podobně jako naši fyzičtí rodiče s námi
trpělivě pracuje směrem k dosažení tohoto cíle.

Jistě víš, že Ježíš se v lidské podobě narodil skrze přímý zásah .
Ducha svatého (L 1,35). Byl to Duch svatý, kdo pomohl našemu Pánu
Ježíši Kristu naplnit jeho lidský záměr. Byl veden Duchem svatým, aby
byl poslušným služebníkem svého Otce (Mt 4,1).

15 Jak byl podle Sk 10,38 Ježíš připraven na svoji pozemskou službu?
. \

Když se Ježíš měl vrátit k Otci, zaslíbil svým učedníkům jiného
Pomocníka (podle ekumenického překladu Přímluvce). Slovo "jiné-
ho" (J 14,16) znamená někoho, kdo je podobný samotnému Ježíši. Je
to velmi důležité zaslíbení a měli bychom si ho důkladně prostudovat.
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Slovo pomocník (v anglickém překladu Bible) doslovně znamená
"ten, který pracuje vedle nás, aby nám pomohl".

16 Přečti si J 14,15-20 a pak odpověz na tyto otázky:

a) Jak dlouho s námi Pomocník zůstane (v. 16)? .

b) Kde bude tento tento Pomocník když nám bude pomáhat (v. 17)?

17 Přečti si J 14,25-26. Ježíš zaslíbil svým učedníkům, že Pomocník
(PřímJuvce) jim připomene
a) část z toho, co jim předtím řekl.
b) všecko, co jim řekl.
c) více, než jim řekl.

Je důležité, aby sis přečetlJ 16,5-15. Prosím, zastav se nyní a udělej
to. V tomto oddíle Ježíš říká, že pro jeho následovníky bude lepší, když
opustí zemi.

18 Jak v J 16,7 Ježíš zdůvodnil učednľkům svůj odchod?

Ježíš poslal církvi Ducha svatého k tomu, aby nás vyučoval, vedl a
uvedl do veškeré pravdy (J 16,13). Duch svatý nás přivede do podoby
Ježíše Krista. V této podobě bude naplněn pravý smysl člověka. Duch
svatývedlJežíše k naplněníjeho lidského cíle jako poslušného Otcova
služebníka. Tak pro nás Ježíš skrze utrpení, smrt a vzkříšení získal
spasení. Duch svatý nás uvádí do Ježíšovy podoby, abychom se jako
jeho služebníci mohli stát tělem, které zde na zemi odráží Krista. Jaký
úžasný plán! Jsme součástí Božího plánu s tímto světem.

Duch svatý pracuje skrze našeho ducha

Úkol 5: Urči dvě síly v našem životě, které jdou proti sobě.

Úkol 6: Popiš tvůj vlastní podíl na tom, abys chodil Duchem.

Duch svatý pracuje skrze lidského ducha. Lidský duch, jak jsme
již poznali, je nejvyšší lidskou přirozeností. Je příčinou toho, že člověk
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je úplně odlišný od jiných stvoře-
ných forerit života. Člověk je osob-
nost se schopností racionálně mys-
let. V jistém slova smyslu bychom
našeho ducha mohli přirovnat
k žebříku. Nejvyšší a Bohu nejpo-
dobnější částí žebříku je naše vůle.
Vůle je schopnost výběru nebo či-
nění rozhodnutí. Teologové tomu
říkají "mravní svoboda jednání".
Znamená to, Že Bůh dává člověku
svobodu k tomu, aby se sám rozho-
doval, kým se stane.

Pokud člověk nedá prostor Duchu svatému a nesvěří mu vedení
svého života, lidský duch se stává bitevním polem. Pozoroval jsi někdy
dva lidi, jak se tahali o nějakou věc, protože ji chtěli získat oba? Zdálo
se, že ji přetrhnou v půli. Asi tak vypadá duchovní boj, o kterém čteme
v Ga 5,16-17.

19 čti Ga 5,16-17. Jaké dvě síly podle v. 17 stojí v člověku proti sobě? .

... : 0: \' o .

Oddíl Ga 5,19-23 nejprve popisuje, jak to vypadá, když v našich
životech vládne lidská přirozenost. O vládě Ducha svatého se mluví.
dále. Lidská přirozenost působí věci uvedené ve verších 19-21. Když
je však člověk řízen Duchem svatým, výsledkem je úplně odlišný \
životní styl.
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20 Přečti si Ga 5,22-23. Vlastnosti v tomto úryvku uvedené jsou
rozvíjeny Duchem svatým, který řídí našeho ducha. Často se jim říká

, ovoce Ducha. Vyjmenuj tyto vlastnosti v tom pořadí, jak jsou uvedeny
v Bibli.

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) .

b) g) .

c) :. h) .

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) .

e) .. ' .. , .

21 Ježíš přijal obdarování pro svoji pozemskou službu skrze pomazání
Duchem svatým. Přečti si znovu Sk 10,36. Co Ježíš dělal poté, když na
něj Bůh vylil Ducha svatého?

Když jsou naše životy řízeny Duchem svatým, Duch svatý v nás
bude dělat totéž, co činil v Ježíši. Jaké úžasné zaslíbení!

22 Čti J 14,12-14. Jaké skutky bude podleJežíŠova výroku ve v 12 činit
věřící?

Podívejme se do Ga 5,25. Je zde uvedeno: "Jsme-li živi Božím
Duchem, dejme se Duchem také řídit." Jiným požadavkem pro vládu
Ducha svatého je každodenní podřízení našich životů jemu, skutečné
odevzdání naší vůle. Říkáme tomu chození Duchem. Tímto způsobem
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žil Ježíš' svůj každodenní život Také my můžeme chodit Duchem.
Prostuduj si následujícf ilustraci.

chození Duchem - život Krista
dílo Ducha - skutky Krista
ovoce Ducha - charakter Krista

o dalších věcech, které nám pomáhají v růstu, budeme mluvit
v6. kapitole. Jedné skutečnosti však potřebujeme porozumět už nyní:
Narodili jsme se do duchovní rodiny, kterou nám Bůh dal proto,
abychom v ní nalezli pomoc.

23 čti Ef 4,7-16.Kristus dal svýmslužebníkům dary k tomu, aby mohli
sloužit různými způsoby lidstvu (v. 11). Co bylo cílem této služby
(v. l2.)?

Jestliže nás má Duch svatý, Pomocník a Přímluvce, přetvořit do
podoby Ježíše Krista, pak mu musíme podřídit svého ducha, tj. naši
osobnost, intelekt, schopnosti a vůli. Když se staneme podobnými
Kristu, naplníme tak nejen Boží touhu, ale i základní potřebu směru
k našemu duchovnímu cíli.
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.

· .. 1 Čas v dosažení zralosti.věřícího nehraje žádnou roli.

Čas v dosažení zralosti věřícího .

· .. 2 Musíme se chtít zbavit věcí překážejících duchovnímu růstu.

Musíme se chtít zbavit věcí .

· .. 3 Věřící, který přijímá pouze mléko Božího slova, poroste rychleji
než ten, kdo přijímá hutnou stravu.

Věřící, který přijímá pouze mléko Božího slova, .

. . . 4 Jediným úplným zdrojem znalostí o člověku jsou jeho rodiče.

Jediným úplným zdrojem znalostí o člověku .

· .. 5 Verš Ga 5,25 ukazuje, že je možné, abychom byli živi Božím
Duchem bez toho, že bychom mu dovolili, aby nás řídil.

Verš Ga 5,25 ukazuje, že .

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před jedinou správnou
odpovědí.

6 Pisatel listu Židům kritizuje židovské křesťany za to, že jsou pomalí
v porozumění. Říká jim, že měli dostatek času k tomu, aby
a) se sami stali učiteli.
b) vybudovali sbor.
c) měli rodiny.
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STRYČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

7 Podle Ga 5,22-23 existuje v životě křesťana, který je řízen Duchem
svatým, devět osobních charakteristik. Vyjmenuj nejméně čtyři z nich.

Předtím, než budeš ve studiu pokračovat 5.< lekcí, dokonči svoji
studentskou zprávu pro sekci I a vrať list s odpověďmi svému
instruktoru ICI.

Odpovědi na studijní otázky,

1Nedostatek duchovního pokroku, který měli za tak dlouhou dobu
učinit.

13 Ducha.

2 Bůh.

14 a) Skrze svého (Božího) Ducha.
b) Boží Duch.
c) Vlastní duch člověka.
d) Duch Boží.

3 Satan.

15 Bůh obdařil Ježíše Duchem svatým a mocí.

4 Utrpení.



12 KŘ.ESŤ ANSKÁ ZRALOST

16 a) Na věky
b) V nás.

5 osvědčenost.

17 b) všecko, co jim řekl.

6 Protože nebyli ochotni slyšet (podle překladu NS: stali se línými ke
slyšení):

18 Aby jim mohl poslat Ducha svatého (Přímluvce).

7 neselhala.

19 Lidská přirozenost a Duch Boží.

8 Mít se na pozoru; nebýt zatíženi nestřídmostí, opilstvím a starostmi
o živobytí; být bdělí; prosit v každý čas.

20 a) Láska.
b) Radost.
c) Pokoj.
d) Trpělivost.
e) Laskavost.

o Dobrota.
g) Věrnost.
b) Tichost.
i) Sebeovládání.

9 Tvoje odpovědi mohou být jiné, ale budou se podobat těmto:
a) musíme chtít dorůstat Krista ve všem.
b) musíme chtít přidat k poznání zdrženlivost (sebeovládání)
c) teď, když jsem se stal mužem, nechci nikdy více používat dětinské

způsoby jednání
d) všichni bychom si měli přát dosáhnout jednoty víry.

21 Procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli
v moci ďáblově.

10 c) místo radosti, která se mu nabízela.

22 Věřící bude činit skutky, které činí Ježíš, a ještě větší.
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II Protože nemohli snést hutný pokrm pokročiléhobiblického vyučo-
vání.

23 Připravit Boží lid na křesťanskou službu.

12 Touha věřícího a Boží pomoc.
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5. lekce

Motivace k růstu

Růst je vzrušující, ale těžký úkol. Vzpomínám si na jednu mamin-
ku, která svému dítěti pomáhala zasít semínko: Chtěla, aby dítě mohlo
proces růstu vidět na vlastní oči. Jednoho dne k ní syn přiběhl a volal:
"Maminko, to semínko nevyroste. Každý den ho vytahuji, abych se na
ně podíval, a ono neroste." Není se čeDUJ divit, že? Někdy však.
podobným způsobem jednáme i my. Růst vyžaduje čas, správnou
stravu a dobrou půdu. Půdou je pro věřícího jeho lidský duch a vůle.
Pokud spolupracuješ s Duchem svatým, tvůj růst bude přirozený a
nepřetržitý.

Rodiče a učitelé nás občas povzbuzují k růstu tím, že nás odměňují.
Těmto odměnám se někdy říká stimuly. Stimul je něco, co nás pohne
k akci. Bible nám ukazuje mnoho stimulů k dosažení křesťanské
zralosti. Některé stimuly jsou odměnami; které si uvědomujeme hned
na počátku našeho duchovního růstu, jiné jsou uskutečňovány až po
trpělivém očekávání. Každý z těchto stimulů je velmi důležitý. V této
lekci se budeme zabývat některými biblickými odměnami, které pro
tebe Bůh připravil.
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Plán lekce

"/1/1

Současné cíle
Touha po růstu
Rozpoznání dobrého a zlého
Přijímání a služba

Vzdálenější cíle
Stát se prospěšným
Podobat se Ježíši
Příprava na závěrečnou zkoušku

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• objasnit motivace ke křesťanskému růstu;
• rozlišit "lidské" důvody k růstu od důvodů věčných;
• vysvětlit některé zodpovědnosti věřícího ve světle posledního sou-

du Kristova.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.
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3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj s~é
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část

SOUČASNÉ CÍLE

Křesťané jsou někdy obviňováni z toho, že se chovají, jakoby byli
"z jiného světa". Znamená to, že se více zabývají záležitostmi nebeský-
mi než pozemskými. V Bibli jsou však záležitosti obojího druhu v rov-
nováze. Mluví o tom, co je zde a nyní, a stejně tak o tom, co bude
později. Křesťanské dorůstání nám nabízí úžasné a okamžité odměny.
Duch svatý nám je na naší cestě k cíli v Bohu předkládá jako stimuly.

Touha po růstu

Úkoll: Objasni, jaký druh lidí z nás Bůh chce mít.

Rodiče často říkají svému dorůstajícímu dítěti, které se nechová
dobře: "Nebuď jak malý!" Jen těžko si dokáži představit dítě, které
by chtělo zůstat na této úrovni. Každý jedinec chce vyrůst C9 možná
nejrychleji. Dospělost představuje nezávislost. Je to období dalších
povinností a výsad. Duchovní dospělost je skutečným stimulem. pro
dosažení křesť anské zralosti. V 1 J 2,12-13 jsme viděli, jak důležitý je
přechod od "dětí" k "mládencům" a "otcům".

Touha stát se dospělým a strach z nedostatečného růstu by nás
měly přimět k učinění několika důležitých rozhodnutí. Musíme být
ochotni se oddělit od dětinských návyků, způsobu řeči a chování.
Pamatuješ na Ježíšovo přikázání, že máme být "jako děti" (Mt 18,2 až
5)? Je však velký rozdíl mezi tím, být jako dítě, tak jak se o tom
zmiňoval Ježíš, a být dětinský.

V 1K 13,11 se říká, že máme odložit dětinskou řeč, pocity a myšlení.
Naše dětinské způsoby se nejvíce projevují v tom, že vyžadujeme na
lidech, aby pro nás dělali různé věci. Tento postoj ukazuje spíše na
sobectví než na zájem o druhé a vyznačuje se tím, že raději bereme,
než dáváme.

Musíme také růst k vyšší úrovni poznání, tj. k porozumění. Poro-
zumět znamená pokročit od obyčejného zapamatování si k uplatnění
dané znalosti v každodenním životě. Dítě se začíná učit mluvit tak, že
říká pouze slova, ale dospělý člověk musí vědět, co říci a kdy to říci.
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1 V 1K 13,11 Pavel říká: " ... Překonal jsem to, co je dětinské".
VIK 14,2.0vyzývá korintské křesťany, aby ve svém myšlení nebyli jako
děti. Tyto dětinské způsoby jsou v 1K 13,11 uvedeny jako řeč, pocity
a myšlení. Do kterého stupně dospělosti jsi došel ve svém životě ty?
Zkoumej sám sebe za pomoci následující tabulky a výsledky si zapiš
do svého poznámkového sešitu. Potom se modli, aby ti Bůh pomohl
v oblastech, ve kterých se určitě chceš zdokonalit.

DĚTINSKÉ DOSPĚLÉ

řeč obvykle o sobě sa- často o věcech, které se
Chování mém: svých problémech, vztahují k zájmům dru-

plánech, akcích hých

reaguje s radostí, hně- má na zřeteli dlouhodo-

Pocity vem nebo sebelítostí, bé důsledky, vyjadřují
v závislosti na osobní zájem o blaho skupiny i
touze v dané chvíli sebe sama

hodnoty jsou určeny ko-
hodnoty jsou určeny nečným vlivem na ostatní

Myšlení vlastními touhami po i sebe sama, uspokojení
uspokojení a zábavě je vzhledem k povinnosti

druhotné

K tornu, abychom duchovně rostli, jsme motivováni třemi velkými
touhami. Za prvé, náš nebeský Otec touží po tom, abychom jako
synové vyrostli do úplné dospělosti. Pak s námi náš Otec může mít
plnější obecenství. Naše duchovní dospělost oslaví našeho Pána.

2 ZnovU si přečti Ef 4,13, lépe v překladu NS. Jakými lidmi se máme
stát podle touhy Božího srdce? Zakroužkuj písmeno před správnou
odpovědí.
a) Křesťany
b) Milujícími
c) Důležitými
d) Dospělými.

Druhá touha se týká duchóvního růstu církve a jejích vedoucích.
V Ko 1,28 o tom mluví apoštol takto: "Jeho zvěstujeme, když se vší
moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli při-
vést před Boha jako dokonalé v Kristu."

Za třetí, lidé touží po vlastním duchovním růstu, protože cítí
potřebu vyrůst. Zralost je dokončení růstu nebo dosažení plného
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věku. Pro opravdové křesťany je normální, když touží po duchovní
dospělosti. Hledejme tedy poctivě, jak duchovně vyrůst, abychom tak
mohli vykonávat povinnosti a přijímat výsady (požehnání) s duchovní
dospělostí spojené. •

Rozpoznání dobrého a zlého

Úkol 2: Uved', jak jsou dospěli lidé schopni rozlišit mezi dobrem a zlem.

Pozoroval jsi někdy dítě lezoucí po zemi? Na co přijde, to dá do
pusy. MUže to být poživatelné, ale také to může být jed. Takové dítě
nemá schopnost rozlišení mezi tím, co je k jídlu, a tím, co už k jídlu
není. Také pro ně může být nebezpečné, když si hraje s různými
předměty. Tyč nebo jiný předmět může dítě zranit. Jak rosteme, naše
schopnost správného úsudku se zvyšuje. Učíme se, co dobré je a co
dobré není. Schopnost rozlišení dobrého a zlého je jedním ze stimulů
růstu věřícího.

Věřící, kteří nerostou, jsou vystaveni jed-
nomu velkému nebezpečí. Velmi často čtou
nebo naslouchají falešnému učení. Protože
ještě nejsou dospělí, nedokáží rozpoznat to,
že učení je falešné. Jsou otevřeni k tomu, aby
byli oklamáni. Pro satana je snadné, když má
oklamat "dětinské" křesťany.

3 V Žd 5,14je jako vyspělýpopsán ten, kdo je
schopen
a) stát se otcem
b) oženit se
c) rozeznat dobré od špatného
d) citovat hodně veršů.

4 Přečti si znovu verše Ef 4,13-14. Podle verše 14 jsou nedospělí
"zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení". <:;0 využívajíbludaři,
kteří "kdejaké učeni' šíří?
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Vidíš, proč je důležité, abychom rostli ve schopnosti rozlišeni
dobrého od zlého? Je to nyní důležité pro každého z nás! Ve všem
musíme dorůstat Krista, který je hlava (Ef 4,15). Tak se vyvarujeme
škod vznikajících následky nedostatku dospělosti.

V oddíle Žd 5,14 je řečeno, že tato schopnost rozlišování mezi
. dobrým a zlým se rozvíjí cvičením. Stejně jako atlet cvičí a trénuje

v tělocvičně, i my potřebujeme budovat schopnost rozlišení mezi
dobrým a zlým, a to tak, že procvičujeme dobré. Musíme růst tak, že
seprocvičujeme v Božím slovu a ve světle Božího slova věci zkoumáme
i děláme.

Přijímání a služba

Úkol 3: Vysvětli, jak a proč věřící přijímá duchovní pokyny.

Jedna z hrozných věcí, které se dějí, když nedosáhneme dospělosti,
je ta, že promeškáme důležitá poselství. Dítěti často říkáme: "Nemohu
ti to vysvětlit, protože bys tomu nerozuměl." Přesto však děti chtějí
vědět "proč" a "jak". .° tom mluví také pisatel listu Židům v Zd 5,11: ,,0 tom by bylo
mnoho co mluvit, ale je těžké vám to. vyložit, protože nejste ochotni
slyšet." Dopis Židům byl adresován lidem, kteří byli ve velkém du-
chovním nebezpečí. Pisatelovo poselství jim v tom mohlo pomoci, ale
jejich nedospělost jim zabránila v tom, aby toto poselství přijali.

_ 5 čti ža 5,12 (lépe v překladu NS). Čemu se tito lidé opět potřebovali
naučit?

Protože je vždy potřeba, aby 1. lekce byla zopakována, Židé
nemohli přejít k učivu v následujících lekcích. Jak smutné! Plné
vyučování křesťanské víry není v žádném případě jednoduché. Nemů-
žeme se mu naučit za jeden den. \

Apoštol Pavel měl také jednu velkou touhu pro věřící v Efezu:
Chtěl, aby rostli. Teprve potom mohli-plně pochopit ty nádherné věci,
které jsou součástí křesťanství.
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6 V Ef 1,15-20 si přečti Pavlovu modlitbu za věřící v Efezu. Co
potřebují věřící otevřít, aby mohli přijmout duchovní světlo?
a) Okno.
b) Bibli.
c) Svoji mysl.
d) Své oči.

7 Které tři věci potřebují být odhaleny věřícímu podle Ef 1,18-19?
Vyjmenuj je ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v Bibli.

a) , .

b) .

c) .

Když v této duchovní zkušenosti dospějeme, jsme schopni skrze
Ducha svatého přijmout úžasné vyučování. Jeho Slovo, které je také
prostředkem vyučování, se pro nás stává velmi skutečným. Věřící si
nemůže dovolit promeškat velká poselství; která přicházejí od Boha
skrze jeho Ducha a Slovo, a proto pro ně musí otevřít svoji mysl.

8 V 2Tm 3,16-17 nacházíme poselství, které je pro nás velmi důležité.
Ve verši 17 je řečeno, proč Písmo vyučuje, usvědčuje, napravuje a
vychovává. Uveď tento důvod.

Bůh chce, abychom byli dospělí a dobře vybaveni pro jeho službu.
To by pro nás mělo být jasným důvodem k tomu, proč usilovat
o křesťanskou zralost.

VZDÁLENĚJŠÍ CÍLE

Úkol 4: Popiš námahu, ke které Pavel přirovnává křesťanský život.

Máš radost z osobních svědectví? Já ano. Největší potěšení mám
ze svědectví starších křesť anů, protože ti si již ověřili Boží milost. Jsou
také blíže konci svého života. Brzy se s Pánem setkají přímo. Vidí život
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z lepší perspektivy. Mnohým z nás se zdají stimuly, které jsme právě
prostudovali, skutečnější. Bible však jasně vyučuje nejen o současných
cílech křesťanské zralosti, ale i o cílech vzdálenějších.

Apoštol Pavel svědčí o aspektu vzdálenosti v procesu dosahování
křesťanské zralosti takto: "Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, ,
víru zachoval" (2Tm 4,7).

9 Na co čeká Pavel podle 2Tm 4,8?
a) Na vavřín spravedlnosti.
b) Na jiný závod.
c) Na fmanční odměnu.

Pavel nahlíží na křesťanský ži-
vot jako na závod. Vidí nezbytnost
toho, abychom si udrželi v mysli cíl.
Zúčastnil ses někdy nějakého závo-
du nebo atletické soutěže? Zvítězí
obvykle ten nejlépe trénovaný. Ří-
káme: "Ten to zvládne, i když je to
taková dálka." Stejně jako atlet tré-
nuje, aby podal fyzický výkon, tré-

.nuj sám sebe, abys dosáhl vzdále-
nějších cílů Života s Bohem, jež
požadují dosažení křesťanské zra-
losti.

10 čti lK 9,24-27. Čemu se musí každý atlet při tréninku podřídit?

11 K čemu Pavel běží podle verše 26?
a) Ke své smrti.
b) K dokonalosti.
c) K cíli.
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12 Co musí mít Pavel podle verše 27 pod kontrolou, aby nebyl diskva-
lifikován?

Atlet musí v tréninku připravit za pomoci fyzických cvičení své tělo
na závod. Bible pro tento závod života předepisuje jak fyzickou, tak
duchovní kázeň: "Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro
málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro
život nynější i budoucí" (lTm 4,7-8). Věřící je schopen přijímat tvrdé
úkoly, protože vzhlíží ke konečným cílům.

Stát se prospěšným

Úkol 5: Uveď, jaký je podle Božího slova cíl pro život věřícího.

Prospěšnost můžeme klasif1k~v&t jako poněkud vzdálenější cíl.
Možná chceš namítnout: "Ale není snad to, abych byl prospěšný pro
Boha, cílem současným?" V jednom slova smyslu je věřící Bohu vždy
po ruce. Křesťanský život je službou již od samého začátku. I ten
nejčerstvější křesťan něco může pro Boha udělat. Když však v Bohu
dozráváme, začínáme se připravovat k tomu, abychom přijali větší
zodpovědnost.

U nás doma dáváme dětem pracovní úkoly již od nejmladšího
věku, protože tak se učí zodpovědnosti. Kvalita jejich práce není
zpočátku příliš dobrá. Práce je však pro ně užitečná. Jak rostou, jde
jim to stále lépe. Postupně jim můžeme svěřit náročnější úkoly.

13 Znovu si přečti 2Tm 3,16-17. Cílem Božího slova v našich životech
je, abychom byli uschopněni a vybaveni pro službu Bohu. Které dobré
činy máme být schopni dělat"-
a) Zvláštní činy.
b) Některé činy.
c) Každý čin.

Na téma naší prospěšnosti budeme hovořit později. V tomto bodě
si potřebujeme uvědomit, že našítn cílem by měla být totální pro-
spěšnost. Bůh vybaví některé lidi k tomu, aby dělali určitý druh dob-
rých činů, a jiné .zase pro dobré činy odlišného druhu. Chce nás
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,
připravit ke každému dobrému činu. Mějme tedy touhu stát se dospě-
lými, důvěryhodnými a připravenými Božími velvyslanci, kteří jsou
schopni splnit jakýkoli úkol od Boha.

Podobat se Ježíši

Úkol 6: Vysvětli, do jaké podoby nás Duch svatý proměňuje.
( .
Dalším naším cílem je to, abychom byli stále více a více podobni

Ježíši. Pro věřícího je to okarrižitá touha, ale přesto je tento zvláštní
cíl křesťanské zralosti celoživotním procesem. Jakjsme již viděli, je to
práce Ducha svatého. Věřící musí dovolit Duchu svatému, aby řídil
jeho osobnost, emoce, myšlení a vůli. Duch svatý neustále pracuje na
tom, aby Bohu oddaný věřící dorostl do Kristovy podoby.

14 Znovu si projdi verš Ř 8,29 a zapiš jej svými vlastními slovy.

Být jako ležíš je důležitý cíl a budeme se jím zabývat celou jednu
lekci v sekci III. Nyní se mu budeme věnovat pouze stručně. Ježíš nás
miloval a za svou krev nám koupil svobodu. Znát ho a být jako on je
zároveň každodenním i celoživotním cílem.

15 Přečti si 2K 3,17-18. Není to úžasný obrázek?Zrcadlíme slávu Boží!
V jaký obraz si nás Duch svatý přetváří?

••••••••••••••••••••••••••••••• °
1
° •••••••••••••••••••••••••••

Abychom mohli odrážet slávu Boží, musíme mít neustáie před
očima Ježíšovu krásu, plnost a poslušnost. Musíme neustále fyzicky,
duševně i duchovně mít "pohled upřený na Ježíše" (Žd 12,2), aby-
chom mohli odrážet určitý stupeň jeho podoby již nyní a v průběhu
našeho' dozrávání ještě více. Jaká Masná celoživotní výzva! V 8. lekci
o tom budeme mluvit podrobněji.
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Příprava na závěrečnou zkoušku

Úkol 7: Vysvětli, jakým způsobem se věřící musí připravit na závě-
rečnou zkoušku.

Pro dosažení duchovní zralosti existuje jeden velký stimul, o kte-
rém se příliš nehovoří. Mnozí křesťané nevědí téměř nic o Božím
soudu věfících. Velmi často se mi při tom vybavuje období studií na
univerzitě. Jednou jsem se vrátil do posluchárny po více než týdenní
absenci. Přišel jsem právě v den, kdy probíhala semestrální zkouška.
Byl to pro mě šok! Zadané úkoly jsem nečetl a dokonce jsem ani
nevěděl,jak velký rozsah učiva nám zadali. Test jsem ale napsat musel!
A takhle to bude vypadat s mnohými křesťany. Náš nebeský Učitel
námjasně řekl, co je požadováno, a pečlivě předem ohlásil typ zkoušky
i čas, kdy se bude konat. Zvážení těchto pravd je pro věřícího v dnešní
době tou nejdůležitější věcí. Ovlivňuje to jeho priority, motivace a
křesťanský život v každém jeho aspektu. Kéž by nás tato studie
vyburcovala k přípravě na závěrečnou zkoušku.

Přečtěme si nyní některé verše, kde se o této důležité události
mluví.

Proč tedy ty, slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč
zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou
stolicí Boží. Neboť je psáno: .Jako že jsem živ, praví Hospodin,
skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk- vyzná, že jsem
Bůh.' Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu (Ř 14,10-12).

Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu Ubili, ať
už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni
musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal
odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé (2 K 5,9-10).

16 Před kým budeme stát na soudu podle 2K 5,1O?
a) Před Kristem.
b) Před církví.
c) Před Duchem svatým.

Všimni si, prosím, následujících zájmen, která jsou psána kurzívou.
V Ř 14,10-12 se mluví o .nás všech", kteří staneme před soudnou
stolicí Boží, takže "každý z nás" sám za sebe vydá počet Bohu.
V 2K 5,8 je psáno: ,,(My) jsme plni důvěry" (podle překladu NS). Ve
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verši 9 je uvedeno: "Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom
se inu líbili", Verš 10 pokračuje takto: "Vždyť se (my) všichni musíme
ukázat. ..". Toto jsou zájmena Boží rodiny! Nejsou zde použita zájme-
na "oni" nebo "nich". K Boží rodině se vztahují zájmena "my" a "nás".

Jednou z dalších důležitých věcí, o které se musíme zmínit v sou-
vislosti se soudnou stolicí Kristovou, je záležitost volby. Můžeme si

I vybrat, zda tam staneme či nikoli? Můžeme se tomu nějakým způso-
bem vyhnout? V Ř 14,10 je uvedeno, že "všichni staneme", ve verši 12
je psáno, že "každý z nás tedy vydá sám za sebe počet Bohu". Ve
2K 5,10 se mluví o tom, že se "všichni musíme ukázat.i.". Gramatická
kategorie budoucího času a použití slov, jako je "musíme", ukazují na
to, že k závěrečné schůzce před soudnou stolicí jistě dojde.

Musíme tedy rychle odložit všechny nesprávné názory, týkající se
této věci. Kristova soudná stolice nemá nic do činění s naším spasením.
Ve skutečnosti, jak jsme sijiž řekli, jde o záležitost rodinnou. Nebudou
tam žádní nevěřící. Původní řecké slovo béma znamená doslova vyvý-
šené pódium, podobné tomu, na kterém seděl při řeckých hrách

. rozhodčí, sledoval z něj soutěžící a odměňoval vítěze. Tato zvláštní
stolice byla známa jako "stolice odměny" a nikdy nebyla pojímána
jako místo pro rozhodování. soudu. Není to místo, kde by bylo revi-
dováno spasení věřícího. Jde o místo zkoumání, zkušování, odměny a
ztráty na základě hodnocení skutků v našem životě.

Již jsme si řekli, že každý věřící je povolán k tomu, aby byl jako
Kristus. Ježíš žil svůj život v závislosti na Otcově vůli a v jejím naplňo-
vání nacházel dokonalou radost. Ve Fp 2 čteme, že Ježíš na sebe vzal
podobu služebníka. Věřící jsou povoláni k tomu, aby byli jeho obra-
zem. jeho syny a služebníky. Z toho můžeme vidět, že slovo béma
vyjadřuje souzení služby věřícího pod vedením Ježíše Krista. V Písmu
to uvidíme ještě zřetelněji.

17 Přečti si Ga 6,7-8. Tento oddíl objasňuje podstatu Božího zákona,
který se vztahuje na svět přirozený i duchovní. Jeto řeč ke křesťanům,
která obsahuje specifické body týkající se křesť anského života a práce.
Podle verše 7 uveď, o jaký zákon jde.
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Jak již jsme si říkali, každý farmář musí projít procesem nákupu,
setí, kultivace půdy a konečně také nadšeným očekáváním odměny za
svoji práci. Bůh za obrovskou cenu zakoupil půdu našich životů a
obdělal ji. Očekává výsledky. Ty budou při soudu velmi důležité.

18 čti 2K 9,6. Kdo bude podle tohoto verše skoupě sklízet?
a) Ten, kdo skoupě rozsévá: I

b) Chudý člověk.
c) Člověk z města.

Nyní si přečtěme dva oddíly z Písma, které napsal Pavel a které
obsahují velkou část podobného vyučování adresovaného otrokům a
služebníkům ve sborech:

Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a
z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se
zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění
každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
(Ef 6,5-8)

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale
Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho králov-
ství. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští křivdy,
dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. (Ko 3,23-25)
Tyto verše jsou ve skutečnosti adresovány všem věřícím. Jsme

služebníky Ježíše Krista. Kristus nám zaslibuje, že přijde čas odměny
za věrnost, ale zároveň nás varuje, že dostaneme odplatu za špatné
věci, které jsme udělali.

19 Podle výše uvedených veršů bychom měli dělat svoji práci jako
a) církvi.
b) svému vlastnímu otci.
c) Pánu.

Podle Ř 14,12 musí každý věřící vydat sám za sebe počet Bohu.
Slovo počet nás vybízí k tomu, abychom sepsali naše požehnání a
příležitosti a porovnali je s tím, čeho jsme skutečně dosáhli. Jde vlastně
o porovnání Boží investice do nás a toho, jak užitečně jsme mu to
vrátili. Toto pojetí také vidíme v 2 K 5,9-10. Projdi si tento oddíl z Bible
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znovu. Říká se tam, že každý věřící se musí ukázat před soudným
stolcem Kristovým. Tam budou přezkoumány výsledky celého jeho
života. Samozřejmě, že zde nejde o vypočítávání hříchů. Krev Ježíše
Krista, Božího Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Hřích do této
záležitosti vstoupí pouze v souvislosti s tím, že nám bránil být úrodným
polem, důstojnou budovou a obrazem Ježíše Krista tak, jak nám
k tomu chtěl napomoci Duch svatý. Avšak neberme tuto věc na lehkou
váhu. Bude to strašný okamžik. Představa "hrůzy" této chvíle by měla
věřícího vést naléhavě k tomu, aby 'dělal pouze práci pro Boha a činil
pouze jeho vůli.

Součástí tohoto kursu je, abychom si vysvětlili jeden z dalších
stimulů, kterým je zkouška nebo test. Pavel jasně říká, že toto pro-
zkoušení před Kristem, který obětoval sám sebe za nás, bude pro
některé zahanbujícím momentem. Zvláště tomu tak bude, u křesťanů, .
kteří obdrželi velkou Boží milost, ale nepřinesli žádné ovoce.

Pamatuješ si ještě na naši studii 3. kapitoly 1. listu Korintským?
Najdi si nyní 1K 3,9-15. V jednom z Pavlových příkladů je věřící
přirovnán' ke stavbě. Jediným pravým základem pro tuto stavbu je
Kristus. Každý věřící začíná na stejném základě. Pak však na tomto.
základě začíná stavět. StaVí buď nedbale nebo s dovedností. Vybírá si
buď levné materiály nebo kvalitní. Jak říká apoštol, někteří staví ze
zlata, stříbra nebo drahého kamení, zatímco jiní používají dřevo,
slámu nebo trávu. Můžeme význam tohoto přirovnání zpochybnit?
Později se tyto verše stávají velmi osobními:

Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je/onen den, neboť se zjeví
v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dno každého člověka. (1K 3,13)
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20 Nyní si přečti 1K 3,14. Když to, co bylo postaveno, vydrží, co
dostane stavitel?

Verš 1K 3,15 si opiš do svého poznámkového sešitu.
Obrázek je tedy jasný. Každý věřící, když přijme Ježíše Krista jako

Pána a Spasitele, na něm jako na základě začíná stavět svoji stavbu.
Stavebním materiálem jsou jeho postoje, rozhodnutí, priority, zralost,
tělesnost, křesťanský charakter nebo jeho nedostatek, věci, které
věřící dělá a které ovlivňují Boha i jeho samého, vyučování, využívání
financí, zacházení s majetkem i časem, slova, zvyky, motivace, kvalita
jeho křesťanské služby, atd.

Zdá se, že tento výčet je téměř nekonečný. Každý den si vybíráme
materiály a něco přistavujeme k již postavenému, Přijde však chvíle
prozkoušení. Okamžik tohoto testu bude natolik závažný, že jej apoš-
tol přirovnává ke zkoušce ohněm. Konstrukce, která Je neužitečná,
nedbalá, nehodná křesťana, sobecká a tělesná, bude rychle zničena.
Někteří křesťané žijí takovým způsobem, že když jejich dílo bude
testováno, nic z něj nezbyde. Za svoje činy nedostanou žádnou odmě-
nu. Bude to, jako kdyby na svém spasení již nikdy nic nestavěli. Jiní
také utrpí škodu, ale oheň nebude moci zničit část budovy, která je
představována pravými křesťanskými skutky. Ty budou odměněny. A
jaké lepší odměny se nám může dostat, než milosti k moudrému
budování na tom základě, který nám náš požehnaný Pán koupil za
cenu svého vlastního života!

Každá část Písma, která vysvětluje Boží záměr ohledně toho, jak
by měl věřící žít, se ve skutečnosti stává součástí usvědčujícího mate-
riálu před soudnou stolicí Kristovou. Vyplývá to z Ko 3, Ř 14 a
1K4,1-5. Možná se chceš teď zeptat: "Jak je to vlastně se mnou?" "Co
mám teď dělat?" Zde je několik bodů k zamyšlení:

Za prvé, nemělo by nás překvapit, že tak drahé spasení, které bylo
svěřeno do rukou člověka, vyžaduje, aby každý z nás za sebe vydal
počet. Přečti si podobenství, která řekl náš Pán, a přemýšlej o nich .

. V kolika z nich jsou popisováni služebníci, kterým byla dána zodpo-
vědnost a kteří nakonec musí předstoupit před svého pána, aby vydali
počet ze svého díla? Zeptej se sám sebe: Uvědomuji si při pohledu na



MOTIVACE K aúsru 91

soudnou stolici Kristovu více svoji zodpovědnost za to, že jsem obdržel
tak úžasné spasení?

Za druhé, z uvedeného jasně vyplývá, že věřící, který si je vědom
budoucího soudu, může své priority a svůj život změnit, což způsobí,
že výsledky "testu" pro něj dopadnou lépe. Projděme si pečlivě např.
úryvek z lK 11,31-32: "Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom
souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli
odsouzeni spolu se' světem." '

Už nyní můžeme zkoumat své životy, a tak se připravovat na
budoucí soud. Můžeme změnit postoje, prověřit motivace a pře-
orientovat své úsilí na věci, které jsou pro Boha nejdůležitější. A co
víc, když zůstaneme otevřeni Duchu svatému, povede nás do duchov-
ního křesťanského života a služby, která je 'bohatá na ovoce.
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.-

· .. 1 Stimul je to, co zabraňuje nebo znemožňuje akci.

Stimul je to, co .

· _~2 Věřící, který neroste, je často náchylný k přijímání bludného
učenÍ,

Věřící, který neroste, je .

· .. 3 Dopis Židům ukazuje, že židovští věřící nemohli přijmout důle-
žité vyučování, protože nejsou ochotni slyšet.

Dopis Židům ukazuje, že .

· .. 4 Věřící je Bohem oddělen k tomu, aby se stal podobným jeho
Synu.

Věřící je Bohem oddělen k tomu, aby .

· .. S Spasení věřícího bude souzeno před soudnou stolicí Kristovou .

. .. . . . . . . . věřícího budou (bude) souzen(y) před soudnou stolicí
Kristovou.
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ALTERNATIVNÍ VÝBĚR. Až JežÍŠ přijde a prozkouší naše křes-
ťanské skutky, tak ty, které jsou věčné, vydrží a ty, které jsou pouze
dočasné, budou zničeny.

Napiš písmeno V před skutky, které jsou věčné.
Napiš písmeno D před skutky, které jsou časné.

6 Touha vyrůst z duchovního dětství.

7 Souzeni bratra nebo sestry.

8 Snaha zalíbit se člověku.

9 Dosahování konečné podoby Ježíše Krista.

· .. 10 Život podle Božího slova.

· .. 11 Ukládání si pokladů na zemi.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

12 Jak se jmenuje místo soudu a odměny za skutky věřícího?

· ~ .
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Odpovědi na studijní otázky

1 Vypracování tvého vlastního sebehodnocení.

11c) K cíli.

2 d) Dospělými (podle překladu NS).

12 Své tělo.

3 c) rozeznat dobré od špatného.

13 c) Každý čin.

4 Lidskou faleš, chytráctví a lstivé svádění k bludu.

14 Vzor: Bůh naplánoval, aby ti, které předem znal, byli podobni jeho
Synu tak, aby jeho Syn byl prvorozený mezi mnoha bratřími.

S Počátečním základům Božích výroků (podle překladu NS).

IS V obraz Pána Ježíše Krista.

6 Svoji mysl.

16 a) Před Kristem.

7 a) Naděje jeho povolání.
b) Bohatství a sláva jeho dědictví v Bohu.
c) Velikost Boží moci v něm.

17 Člověk sklidí přesně to, co zaseje.

8 Aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

18 a) Ten, kdo skoupě rozsévá.

9 a) Na vavřín spravedlnosti.

19 c) Pánu.

10 Všestranné kázni.

20 Odměnu.
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6. lekce

Prvky, ze kterých se skládá
křesťanská zralost

Co by mohl udělat dělník bez svých nástrojů? Nezáleží na tom, jak
krásné jsou plány pro jeho stavbu. Nezáleží na tom, jak úžasné je
semeno, když není zasazeno. Musíme mít nástroje k tomu, abychom
napomohli realizaci jeho účelu.

Jak jsme již viděli, cílem věřícího je křesťanská zralost. Bible nám
poskytuje mnoho motivací, nápomocných k našemu růstu. Dorůstání
do podoby Kristovy nás uschopní k tomu, abychom přijali privilegia
dospělých. Ochrání nás to před zmítáním se v dětských projevech.
Zralí křesťané jsou schopni přijmout učení, které má pro ně Duch
svatý. Vyrůstající křesťan si musí být vědom závěrečné zkoušky, kterou
'musí podstoupit před svým Pánem.

Dosažení těchto cílů není jednoduché. Musíme se stát velkolepou
Boží budovou. Měli bychom být Božím plodným polem. Zodpo-
vědnost dospělého v rodině je postavení, kterého musí být dosaženo.
Ale jak? Tato kapitola se zabývá praktickými kroky, které jsou odpo-
vědí na tuto otázku. Následující plán představuje lidské činy a postoje,
které Bůh může použít jako nástroje k tomu, aby v nás vybudoval
podobu svého Syna.
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V",' •

"''''-------Plán lekce

Úplné odevzdání se Ježíši Kristu
Růst skrze studium Bible a život podle ní
Duchovní moc modlitby
Přijetí postoje služebníka Kristova

Posvěcený život
Život z vůle

Porozumění službě Ducha svatého
Spolupráce s Duchem svatým
Vztah k ostatním křesťanům

Vzájemná pomoc a růst
Sdílení víry s ostatními

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• popsat reakci člověka potřebnou k rozvoji jeho křesťanské zralosti;
• vysvětlit, jak studium Bible a modlitba pomáhají rozvinout křes-

ťanský charakter ve věřícím a skrze něj i v ostatních;
• objasnit způsoby, jak Duch svatý spolupracuje s věřícím na jeho

křesťanském růstu.
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Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

3. Ve svém poznámkovém sešitě si nalistuj tabulku, kterou sis udělal
v 2. lekci. Pod nadpis duchovní zapiš ty oddíly z Písma, které jsou
podle tvého názoru nejvíc nápomocné tvému duchovnímu růstu.

4. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část
V této lekci se chci s tebou podělit o jednoduché praktické nástro-

je. Jsou uvedeny v hlavních bodech v plánu lekce. Hodně mi pomohly
v mém úsilí dosáhnout křesťanské zralosti. Chtěl bych ti navrhnout,
aby sis tyto body napsal na kartičky a nosil je s sebou. Nebo si je možná
můžeš napsat na přední' stránku své Bible. Použij je jako seznam
otázek, které ti poslouží k prozkoumání svého vlastního života. Dou-
fám, že zjistíš, jak užitečné pro tebe tyto nástroje jsou.

ÚPLNÉ ODEVZDÁNí SE JEžíŠI KRISTU

Úkoll: Vysvětli souvislost mezi naším postavením apostavením v Kris-
tu.

Jsme znovuzrozeni z Ducha Božího. To se může stát, až když
uvěříme v Ježíše Krista jako svého Spasitele a začneme mu důvěřovat.
Přijímáme jeho oběť za naše hříchy, které vyznáváme v pokání, a svými
ústy vyznáváme, že Ježíš Kristus je náš Pán. Pamatujete si na oddíl
Ř 10,9-10, který jsme již studovali? "Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako
Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,' budeš
spasen." (Ř 10,9)

Kyrios je slovo v původním jazyce Nového zákona, které znamená
"pán". V té době tímto slovem/byla oslovována důležitá osoba, jako
např. římský císař. V období, kdy byla psána kniha Římanům, musel
každý římský občan jít jednou za rok do chrámu. Tam vhodil špetku
kadidla do ohně a zakřičel: "Císař je pán!" Slovo kyrios znamenalo
absolutního, ničím neomezeného vládce. Když Židé překládali Starý
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zákon do řečtiny, potřebovali slovo, které by znamenalo "Bůh". Zvolili
slovo kyrios a použili je na těch místech Starého zákona, kde se
vyskytuje slovo "Jahve".

Vidíš, jak je pro křesťana důležitá věta: "Ježíš je Pán?" Znamená
to, že Ježíš je král, mistr a vládce. Když říkáme "Ježíš Kristus je Pán",
neopakujeme tím jenom nějakou frázi. Říkáme tím: "V mém životě
má Ježíš Kristus jedinečné a mocné místo jako můj Mistr a svrchovaný
vládce. Je můj Pán".

Nyní, prosím, obrať do Ko 1,9-20. Je to úžasný oddíl z Písma, kde
je vyvyšován Ježíš. Ježíš Kristus je zde nazván "prvorozeným všeho
stvoření" (Ko 1,15). Je zde řečeno, že svět byl stvořen skrze něj.

1 čti Ko 1,9-20. Do svého poznámkového sešitu si napiš poslední větu
18. verše. Jaké postavení má Ježíš?

Toto prvenstvf znamená, že moje touhy, vztahy a celý život musí být
až na druhém místě. Ježíš se stává čočkou, skrze niž vidím svůj svět a

NEUSTÁLÉ KRISTOVO ŘÍZENí - ŽiVOT POD ÚPLNOU KRISTOVOU VLÁDOu

svůj osobní život. Jednoduše to lze říci následujícím způsobem:
Pokyny od Ježíše přijímám skrze Ducha svatého. Duch svatý má

můj život pod kontrolou. Můžeš se ke mně připojit v následující
modlitbě?

Prosím, Bože, pomoz mi, abych Ježíše Krista, tvého Syna a
svého Spasitele, učinil skutečným Pánem svého života. Každou
oblast svého života otevírám jeho vedení a kontrole. Moje srdce je
otevřeno pro Ducha svatého. Prosím, aby se mnou jednal a postavil
Ježíše v mém životě na první místo. Ať jinív mém životě vidí pouze
Ježíše. Amen.
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RŮST SKllZE STUDIUM BIBLE A ŽIVOT PODLE Nf

Úkol 2: Uved', jak nám Bible může zabránit v tom, abychom hiešili
proti Bohu.

Můj křesťanský růst je přímo úměrný době, kterou strávím s Božím
slovem. Hlavní učebnicí každého křesťana je Bible. Je to tvá zbraň,
tvoje mapa a tvůj průvodce, tvoje denní potrava. Písmo povede tvého
ducha, dá ti světlo, bude plánovat tvůj život. Již jsme si říkali, že podle
1Pt 2,2 by noví křesťané měli být jako malé d~ti, hladovějící po čistém
mléce Božího slova. V Žd 5,11-15 jsme se dále naučili, že čtení Slova
a život podle něj napomáhá k růstu křesťanů z dětského věku ke
zralým dospělým.

Nyní se podívejme na některé základní výroky o Božím Slovu.

2 Čti Žd 4,12.
Podle tohoto verše je Bible přirovnána ke ' ,

který rozsuzuje .

Slovo Boží do našich životů přináší očištění, které je pro náš růst
velmi důležité.

3 Čti J 5,1-4. Ježíš zde používá přirovnání ratolesti a vinné révy k tomu,
aby řekl svým učedníkům, že je bude
a) čistit.
b) vést ke zralosti.
c) vést k přátelství.
d) vést ke křesťanství.

Žalm 119 je jedním z nejúžasnějších oddílů Písma, týkajících se
Božího slova. Téměř každý verš (a je to nejdelší kapitola v Bibli)
obsahuje odkazy na Slovo Boží. Boží slovo je nazváno Božím zákonem,
nařízením, návodem, vyučováním, atd. Nyní je vhodná doba k tomu,
abys celý žalm přečetl a pak odpověděl na otázky, které ti pomohou
v porozumění Božímu slovu.



(

PRVKY, ZE KTERÝCH SE sKLÁDÁ KŘESŤANSKÁ ZRALosr 101

4 V Ž 119,9 je položena otázka: "Jak si mladík udrží svou stezku
čistou?" Čistý život si můžeme udržet tak, že
a) čteme knihy.
b) chodíme do sboru.
c) dodržujeme Boží nařízení.

S Znovu se podívej na Ž 119,11.Jakým způsobem se můžeme zdržet
hříchu proti Bohu?

Pravdou je, že Boží slovo nám zabratzuje v tom, abychom hřešili
proti Bohu, a hřích nám zabraňuje v tom, abychom ve svých životech
používali Boží slovo. Boží slovo také pro naše životy uk~je směr.

6 Na základě Ž 119,105doplň do mezer chybějící slova.

Tvé Slovo je pro mé nohy, moji stezku.

7 Na základě Ž 119,130doplň do mezer chybějící slova.

Porozumění tvým slovům dává .

a přináší ' nezkušeným.

Bibli můžeš studovat mnohými způsoby. Někteří křesťané. čtou
určitou část z Písma každý den. Jeden možný způsob studia se nazývá
,,2- 2 - 1". čtení začíná 1. knihou Mojžíšovou a Matoušem. Tento
plán po tobě denně požaduje přečtení dvou kapitol ze Starého zákona,
dvou kapitol z Nového zákona a jeden žalm nebo kapitolu z Přísloví..
Jiný postup je nazván "tématické studium". Je založen na volbě
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určitého tématu, např. Duch svatý, a zabývá se všemi dostupnými verši
na toto téma.

Existuje jiný kurs ICI, který se nazývá Porozuměni Bibli. Dobře tě
naučí, jak používat Boží Slovo. Možná by to bylo vhodné pokračování
tvého dalšího studia poté, co dokončíš studium Křesťanské zralosti.

Pamatuj: Tvůj křesťanský růst závisí na Božím slovu. Skrze napsa-
né Slovo Bůh zjevuje Živé slovo - našeho Pána Ježíše Krista. Tvůj
růst bude odpovídat množství času, které věnuješ Božímu slovu: jeho
studiu i jeho dodržování.

DUCHOVNí MOC MODLITBY

Úkol 3: Popiš výsledky modlitby věficich ve Sk 4,24-31.,

Modlitba je rozhovor s Bohem. Pro věřícího je výsadou, když může
předstoupit před Krále. Modlitbaje mocným stimulem křesťanského
růstu ke zralosti. Když jsme s Otcem často na modlitbách, napomáhá
nám to k růstu do jeho podoby. .

Věřící se modlí k Otci ve jménu Ježíše Krista, skrze moc Ducha
svatého. V původním jazyce Bible je slovo "modlitba" překládáno
sedmnácti různými slovy. Každé z těchto slov má odlišný význam
žádání. Nejlepší ilustrací modlitby je rozhovor dítěte s jeho rodiči.
Když dítě dospívá, úroveň konverzace roste. Na téma modlitba by-
chom mohli napsat celou knihu. V tomto kursu chceme zdůraznit
nezbytnost naší vytrvalosti v osobním modlitebním životě.

8 Podle Žd 11,6 odpověz na následující otázky:

a) Co musíme mít, když přicházíme k Bohu? : .

b) Koho Bůh odmění? .

Bůh ustanovil, aby s ním člověk skrze modlitbu mohl komunikovat.
Je to velká výsada a zodpovědnost. Je nanejvýše důležité, abys pocho-
pil, že ~aše modlitba čini rozdll v životech našich i v životech ostatních
lidí.

I
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9 Ve svém poznámkovém sešitě si odděl dvě stránky a nazvi je "zaslí-
bení pro modlitbu". Zapiš do nich následující odkazy z Písma. Nech
mezi nimi volný prostor, abys'je mohl později vyhledat a dopsat jejich
obsah.

ZASLÍBENÍ PRO MODLITBU

EFEZSKÝM 1,7,2,18,3,12,3,20,6,.11,6,18;
ŽIDŮM 4,16, 7,25, 10,9, 10,19-20, 11,6;
JAN 9,31&14,13, 14,14, 15,7, 15,16, 16,24, 17,1-26;
ŘÍMANUM 5,8, 8,26, 12,12;
1. PETRŮV 3,7, 4,7, 5,7;
FlLlPSKÝM 4,6,4,7,4,19;
ŽALM 3,4, 5,3, 62,8.

Je mnohem více veršů v Písmu, které se týkají modlitby, víry a
odpovědí na modlitbu. Některé z těchto veršů jsou důležité pro
povzbuzení našeho ducha a pro náš křesťanský růst.

10 Čti horlivou modlitbu věřících ve Sk 4,24-31.

a) Kdo se tuto modlitbu modlil? .

b) Jaké byly výsledky této modlitby? .

George Mueller, velký křesťan 18. stol., pečoval o tisíce sirotků.
Nikdy však nežádal o jakoukoli podporu. Modlil se a všechny potřeby
jeho práce byly naplněny. Tento velký muž víry a modlitby objevil, že
je lepší začít den čtením Božího slova než se snažit začít modlitbou.
čtení Božího slova s pokorou a s rozjímáním přináší víru, moc a touhu
se modlit.

Staré křesťanské rčení říká: "Modlitba mění věci". Musíme si však
také pamatovat, že modlitba mění lidi. Abychom byli pro Boha užiteč-
ní, musíme se lekci modlitby naučit. Této lekci se více naučíme praxí

, než studiem. Duch svatý nás vyučuje o tom, jak se modlit. Nedělej si
starosti, jak mnoho nebo málo víš o modlitbě - začni se modlit. Modli
se pravidelně každý den.
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II Čti Da 6,10. Jak často se Daniel modlil?,
.............................................................

Modlit se můžeme kdekoli a v jakékoli poloze. Mohu se modlit při
běžných denních aktivitách. Důležité však je, abychom si oddělili čas,
kdy jsme s Pánem sami. To je způsob, jak budeš občerstven, posilněn
a správně nasměrován do svého dne. Málo modlitby' se rovná malé
moci; více modlitby více moci; mnoho modlitby, mnoho moci.

PŘIJETí POSTOJE SLUŽEBNíKA KRISTOVA

Úkol 4; Podle Ko 1,10 popiš život a skutky věiiciho.

Chceme-li žít odpovídající a důsledný křesťanský život, musíme
rozpoznat, že jsme Kristovi služebníci lásky. Slovo odpovídajícf je
velmi důležité. Popisuje "shodu" nebo "harmonii". Naše chování
nemůže být důsledné, pokud není ve shodě s tím, co vyznáváme.
Jednoduše řečeno, musíme "dělat to, co učíme". Víru, kterou vyzná-
váme, potřebujeme dosvědčit svým životem.

12 Čti Ko 1,9-14. Jak má věřící žít podle v. 10 a co má vždycky dělat?

Spojení "dělat Pánu čest a stále se mu líbit" (Ko 1,10) zdůrazňuje •
dělání něčeho, co je touhou Mistrova srdce, a to dříve, než to sám
nařídil. Každý služebník dělá to, co je mu nařízeno. Služebník lásky,
věřící, však žije jinak. Sám vidí, co by měl dělat, a dělá to dříve, než
mu to někdo přikáže. Svým životem tedy ukazuje, že slova věty: "Ježíš
Kristus je můj Pán" myslí opravdu vážně.

13 V 1Pa 11,15-19 je zapsán nádherný příběh o třech Davidových
bohatýrech. Přečti si jej a pak si do svého poznámkového sešitu zapiš
odstavec o tom, co to znamená žít život hodný Pána. Duch svatý si tvoji
odpověď může ve tvém životě použít. Prosím, nepokračuj dále, dokud
toto neuděláš.
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Nyní si přečti Ko 3. Pokud jsi v místnosti sám, přečti si to nahlas.
V této části Písma je uveden vzor pro náš křesťanský život.

Vzpomeň si na naše předešlé studium. Podobnost Ježíši Kristu
znamená mít jeho mysl nebo postoj (Fp 2,5-8), z čehož pralnení, jak
jsme již viděli, přijetí našeho postoje služebníka nádherného Pána.
Naše přisvojení si tohoto postoje je založeno na rozpoznáni faktu, že
jsme služebnici Kristovi. Toto rozpoznání má za následek nejen radost-
ná požehnání, ale. také kiesťanskou zralost, na jejimž základě ryko-
náváme ktesťansképovínnosti. Pokud je Ježiš opravdu můj Pán, pak
své povinnosti budu vykonávat s chuti a nejlépe, jak umím.

Posvěcený život

Úkol 5: Ukaž, jak kiesťanův hřích působí na jeho duchovní zralost.

Jiným aspektem důsledného křesťanského života je posvěcení. Je
to důležité slovo. Týká se našeho zvláštního vztahu k Boží svatosti.
Pojednává o tom 6. kapitola listu Římanům. Myšlenka v ní obsažená
je následující: Protože nás Bůh ze své milosti a slitování zachránil,
neměli bychom pokračovat v životě naším hříšným způsobem. Apoštol
učí, ,že jsme mrtvi hříchu. Náš nový život j~ život pro Krista.

14 Pozorně si přečti Ř 6,11-13~ Verše 11 a 13 mluví o tom, že jsme
mrtvi hříchu a živi pro Ježíše Krista. Podle verše 13 máme Bohu
propůjčovat za jistým účelem svoje tělo. Za jakým?

. ,............................................................

Mojí vlastní cestou, jak se udr-
žovat v posvěcení. a svatosti, je,
abych byl citlivý k hříchu ve svém .
vlastním životě. Boží Duch svatý
vždycky věrně křesťana usvědčí,
když zhřešil. Křesťané však na toto
usvědčení reagují rozdílně. Když se
něco dostane mezi křesťana a Bo-
ha, bude to křesťana zdržovat od
správné reakce na usvědčení Du-
cha svatého. Často říkáme: "Slunce
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dnes nesvítí." Přesto však víme, že slunce vždycky svítí. Když je
zamračeno, znamená to pouze, že se něco dostalo mezi slunce a nás
- mraky zabraňují slunečním paprskům a teplu, aby se k nám dostaly.

Duch svatý nás vždycky usvědčí ze hříchu. Ale my někdy dovolíme,
aby pýcha, vlastní já a výmluvy překryly paprsky usvědčení. Když se
rozhodneme odpovědět na usvědčení pokorou, platí pro nás dvě
úžasná zaslíbení vll 1,7 a 1,9.

IS Tím, co nás očišťuje od každého hříchu, je podle 11 1,7
a) Slovo Boží.
b) krev Ježíše,
c) světlo.

16 Co je podle 11 1,7 věcí, kterou musíme udělat my, a které dvě věci
pak s hříchem udělá Bůh?

Jaký vztah má hřích v křesťanově životě k jeho růstu v Kristu?
Zabraňuje růstu tím, že blokuje cestu k duchovní zralosti. Jestliže já
mám být důsledný, jestliže chci "dělat to, co vyučuji", pak musím dbát
na to, aby můj život byl vyprázdněný a očištěný od hříchu. Posvěceny
život je základem křesťanské zralosti.

Život z vůle

Úkol 6; Vysvětli souvislost mezi naší vůlí a vůlí Boží se zřetelem na
dosažení zralosti v Kristu.

Opravdu důsledný křesťanský život závisí z velké části na rozhod-
nutí naší vůle. Bůh pro nás neudělá to, co musíme udělat sami. Jižjsme
si řekli, že lidská vůle je nejvyšším darem našeho ducha. To je ta oblast,
kde jsme nejpodobnější Bohu. Každý křesťan se musí rozhodnout pro
určitá "budu" a několik stejně určitých "nebudu". Bůh zaslíbil, že nám
pomůže a že bude naše rozhodnutí podporovat.
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17 Na základě každého z následujících veršů svými slovy vysvětli, jak
lidská vůle souvisí s lidským činem. (Odpověď k prvnímu 'verši je zde
uvedena jako vzor.) .
a) Da 1,8 - Daniel se nechtěl poskvrnit.

b) Da 3,18 - '.' .

c) L 15,18 - .

d) Est 4,16 - ; .

Ve Fp 2,12-13 je řečeno: "S'bázní a chvěním uvádějte ve skutek své
spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se
mu líbí."

Tyto verše nám ukazují na vzájemnou spolupráci mezi naší stranou
a stranou Boží při uskutečňování Božích tužeb pro nás. Bůh chce,
abychom v našich životech neustále rostli, a je ochoten nám pomoci
v tom, abychom naplnili svůj záměr. Když svoji vůli podřídJme Bohu,
zakusime růst do křesťanské zralosti.

18 Jiným veršem týkajícím se této oblasti našeho růstu je Ko 3,17. Co
bychom podle tohoto verše měli dělat Vejménu Ježíše Krista?
a) Všechno, cokoli děláme nebo mluvíme,
b) Většinu z toho, co děláme nebo říkáme:
c) Jen ty věci, které jsou duchovní.

POROZUMĚNÍ SLUŽBĚ DUCHA' SVATÉHO

Úkol 7: Najdi souvislost mezi službou Ducha svatého a růstem věřícího
v Kristu.

Protože člověk je v určitém slova smyslu bytost duchovní, křesťan-
ská zralost je v zásadě duchovní. Duch je 'nejvyšší lidská hodnota.
K lidskému duchu patří mysl, vůle a Boží svědomí. V lidském duchu
nacházíme Boží podobu.

I
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19 V J 4,24 je řečeno, že Bůh je
a) jako člověk.
b) duch.
c) věčný.
d) laskavý.

Bůh a' člověk si jsou podobni v tom, že v obou z nich je mysl,
osobnost a duch. Mohou mít tedy spolu společenství. Bůh je duch:
Duch svatý. Vnitřní člověk je také duch. Člověk může uctívat Boha
pouze v duchu a pravdě svého vlastního bytí.

Ve 4. lekci jsme již roli Ducha svatého v našem životě do určité
míry studovali. V J 16,7-15 říká Ježíš svým učedníkům, že jim prospěje,
když odejde. Ačkoli to byl pro jeho učedníky šok, bylo to nezbytné
k tomu, aby Ježíš poslal Ducha svatého. Od tohoto okamžiku věřící
museli "dorůstat" pod vlivem neviditelného Ducha - ne již pod vlivem
viditelného Ježíše. Posílení naší víry je proto nezbytné: Člověk je
usvědčen z hříchu, je mu ukázána cesta ke spasení, je zasazen do
Kristova těla (církve), vyučován duchovním pravdám a je mu dána
moc sloužit - všechno skrze Božího Ducha svatého. Duch svatý je
zdrojem energie pro křesťanský život.

Ježíš Kristus může být zjeven a oslaven pouze skrze Ducha svatého
a pouze skrze stejného Ducha svatého může věřící ve svém křesťanství
dozrávat. V J 16,8 je řečeno, že Duch svatý ukáže lidem, v čemje hřích,
spravedlnost a Boží soud.

20 Jaké dvě služby, kterými Duch svatý slouží věřícím, jsou uvedeny
v J 16,23?

V první části odpovědi na tuto otázku Duch svatý slouží věřícímu
poznáním pravdy. V druhé části této' odpovědi Duch svatý pomáhá
věřícímu uvést tuto pravdu do života (věřit a poslouchat). Musíme znát
pravdu předtím, než ji můžeme praktikovat. Uvedení pravdy do života
musí být přidáno k.poznání toho, jak rozvíjet křesťanskou zralost.
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21 Verš Sk 1,8 vypovídá o jiné službě Ducha svatého. Je to
a) zničení hříchu ohněm.
b) inspirace k uctívání.
cr naplnění věřících mocí k tomu, aby vydávali svědectví.

Až tento kurs dokončíš, mohl by ses zajímat o další kurs nazvaný
Duch svatý, Duchovní dary nebo Ovoce Ducha. Jsou to kursy, které ti
pomohou k dosažení zralosti ve tvé křesťanské zkušenosti. V tomto
kursu není dostatek místa na to, abychom se těmito tématy zabývali
dostatečně do hloubky.

SPOLUPRÁCE S DUCHEM SVA1ÝM

Úkol 8: Popiš spolupráci věřícího s Duchem svatým a uveď ji do
souvislosti se srym duchovním růstem.

Znovu si najdi část o Duchu svatém ve 4. lekci a zopakuj si některé
z pravd v ní uvedené.

Nyní, poté cos to vykonal, jsme připraveni studovat verš Ef 5,18.
Říká se zde (podle překladu NS): "A neopíjejte se vínem, v němž je
prostopášnost, ale naplňujte se Duchem." výraz "naplňujte se" zde
nemá takový význam, jako když naplníme nádobu vodou nebo prázdný
koš ovsem. Tento výraz je z řečtiny a znamená "proniknout, obsadit".
Duch svatý není látka, která naplní prázdnou nádobu. Je osoba, která
řídí jiné osoby, jmenovitě věřící.

V Ef 5,18 řecké slovo "naplňujte se" znamená zkušenost v každém
okamžiku. Duchem svatým bychom měli být naplněni nebo řízeni
neustále. Když jsme něčím naplněni, jsme tím řízeni. Tento výrok platí
např. o naplnění láskou, nenávistí, ctižádostí, atd. Ve-4. lekci jsme
viděli, že když jsme řízeni svojí lidskou přirozeností, děláme jisté zlé
skutky. Věřící naplněný Duchem svatým bude Duchem svatým také
řízen.

Oddíl Ga 5,16-17 jasně vypovídá o nezbytnosti naší spolupráce
s Duchem svatým: "Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu,
k-čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují
proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete."
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22 Stručně popiš ovoce, které v našich životech můžeme očekávat,
když dovolíme Božímu Duchu, aby nás Hdil (Ga 5,22-23).

Vidíme, že ačkoli je Duch svatý uvnitř každého věřícího, každý
jednotlivý věřící s ním musí spolupracovat a podřídit se jeho vedení.
Když svého ducha naprosto poddám Duchu Božímu, budu motivován,
vyučován a posilován v tom, jak dosáhnout cíle - duchovní zralosti.

VZTAH K OSTATNÍM KŘESŤANůM

Vzájemná pomoc a růst

Úkol 9: Vysvětli, proč Kristus dal církvi duchovní dary.

Jednotlivý věřící nevyrůstá sám. Stejně jako dítě vyrůstá v rodině,
tak také věřící potřebuje ostatní, aby mu pomohli. Potřebujeme spole-
čenství s druhými, jejich povzbuzení a podporu. Bůh nás stvořil tak,
že potřebujeme jeden druhého, stejně jako potřebujeme Boha.

23 Oddíl Žd 10,24-25 obsahuje pokyny k obecenství věřících. Ve verši
25 je napsáno, abychom nezanedbávali
a) společná shromáždění.
b) modlitbu.
c) čtení Bible.

Je to úžasné, když máš možnost setkání s mnoha křesťany. Společ-
né shromáždění mnoha křesťanů je často velmi radostné. Ale v místě,
kde žiješ, třeba takovou možnost nemáš. Náš Pán nám dal zaslíbení i
pro malá shromáždění věřících: "Neboť kde jsou dva nebo tři shro-
mážděni ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich" (Mt 18,20).

Když potkáme třeba jen jednu jinou osobu, je to velké posílení
našeho života. Když se dva věřící společně modlí a pracují pro Krista,
násobí svoji efektivitu (viz Lv 26,8 a Dt 32,30). Ježíš Kristus vyslal své
učedníky, aby šířili evangelium, a vyslal je jistým způsobem.
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24 Čti L 10,1. Jak byly vyslány první evangelizační týmy?

V Písmu je mnoho oddílů, kde se mluví o společné práci pro Boha
(viz Sk 10,23, 11,12 a 15,36·-41). Když v prvních dnech křesťanské
církve Duch svatý oddělil lidi ke službě a svědectví, rozdělil je po
dvojicích, trojicích a čtveřicích. Důvod pro toto rozdělení je zřejmý:
Když jsou dva spolu, vzájemně se podporují, povzbuzují a upevňují.
Je biblické žádat Boha, aby přivedl jednoho nebo několik dalších
věřících, kteří by s tebou úzce spolupracovali.

Biblické studium se stane živým, když můžeme diskutovat a srovná-
vat stanoviska s někým jiným. Když dva stojí spolu, jejich svědectví
bude odvážnější. Také náš život bude důslednější, když ho budeme žít
před očima druhého člověka.

Pokud máš to štěstí a patříš k dobrému sboru, napomůže to tvému
růstu. Bůh dal k posílení věřících do Kristova těla nádherné dary.
Božím darem pro náš růst jsou učitelé. A tento kurs ti také může
v dosažení křesťanské zralosti pomoci.

25 čti znovu Ef 4,11-12. Proč dal Bůh církvi duchovní dary?

Stručně řečeno, věřící je povo-
lán k tomu, aby rostl ve společen-
ství s ostatními. Koinónia je důle-
žité řecké slovo, které se v Novém
zákoně vyskytuje často. Znamená
"sdílet, mít společenství, přispí-
vat". Vyhledej následující odkazy:
11 1,3, Fp 1,5, Fm 6, 1K 10,16-17. koinónia
V každém z těchto odkazů se vy_ - sdílel, míl společenství, přispíval

skytuje slovo koinánia. Společenství s Bohem, společenství jeden
s druhým, svědectví světu, společné sdílení povahy Ježíše Krista
- jaká nádherná cesta k růstu!
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Sdílení víry s ostatními

Úkol 10: Vyjmenuj čtyři užitečné směry křesťanského svědectví.

Asi v žádné oblasti křesťanského života není tolik zmatku, jako
v oblasti svědectví. Mnohokrát cítíme, že se s přáteli potřebujeme
sdílet o Kristu. Když to neděláme, cítíme se vinni. Svědectví o naší víře
je výrazem zralosti a současně prostiedkem k rychlejšímu mstu.

Prvním a největším svědectvím, které vydáváme, je samdtný náš
život. Ve 2K 3,3 apoštol Pavel říká, že věřící jsou listem Kristovým,
napsaným Duchem svatým na lidských srdcích. Tento druh dopisu
může vidět a číst každý. V jistém smyslu můžeme říci, že život věřícího
je Bible, jediná Bible, kterou někteří lidé budou kdy číst.

26 Čti 1Trn 4,12 alTe 1,7. V těchto verších najdi důležitá slova týkající
se křesťanů. Tato slova jsou
a) Svědek.
b) Soud.
c) Milost.
d) Vzor, příklad.

Existuje významná podobnost mezi příčinami, jež zabraňují lidem
mít děti, a příčinami, které zabraňují křesťanům, aby napomáhali
duchovní reprodukci (tj. znovuzrození nových křesťanů). Některé
z těchto příčin zde nyní uvedeme.

1. Stejně jako malé dítě nemůže mít miminko, protože není dosta-
tečně zralé k reprodukci, tak i nezralost našeho křesťanského života
často brání efektivitě našeho svědectví.

2. Stejně jako tělesná reprodukce požaduje svazek mezi přísluš-
níky opačného pohlaví (svazek, o kterém Bible říká, že musí být
manželský), tak i věřící může duchovní reprodukci napomoci jen
tehdy, když žije v živém spojení s Ježíšem Kristem jako Pánem a
Stvořitelem.

3. Stejně jako nemoc nebo tělesná porucha může zabránit tělesné
reprodukci, tak i hřích a neopatrný život může ovlivnit schopnost
věřícího napomoci duchovní reprodukci.
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27 Nyní přečti s modlitbou Ko 4,5-6. V těchto verších jsou zmíněny
čtyři jednoduché směry, kterých by se naše vydávání svědectví mělo
držet. Vyjmenuj je ve stejném pořadí. .

a) .

b) .

c) .

d) .

o každém z těchto směrů by se dalo napsat více, ale náš prostor
je omezený. Možná si budeš chtít napsat následující odkazy z Písma,
které se týkají křesťanského svědectví, do svého poznámkového sešitu
(pod nadpis duchovniy: 1Pt 3,15, Mt 5,13, L 12,11-12.

Když se se svojí vírou sdílíš, posílí ji to. Vydávání svědectví o víře je
aktivita, která nejen přivede jiné lidi k Pánu, ale také podpoří dosažení
naší vlastni duchovní zralosti.
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Kontrolní test

DOPLNĚNí. Protože naše efektivita pro Boží dílo a náš růst závisejí
na tom, jak používáme nástroje, které nám Bůh dal, možná si v násle-
dujících bodech budeš chtít vyzkoušet sama sebe. Doplň následující
výroky o tom, jak "používáš nástroje" (pokud "nástroj" používáš,
zaškrtni jeho pořadové číslo): Č = často, St = středně, SI = slabě,
Z = potřebuji se v tom změnit.

č St SI Z

1. ÚPLNÉ ODEVZDÁNÍ SE JEžíŠI KRISTIJ

2. STIJDIUM BIBLE

3. MODLITBA

4. ŽíT JAKO SLUŽEBNÍK KRISTŮV

5. PODDÁNÍ SE DUCHU SVATÉMU

6. VZTAH K JINÝM K.ŘESt ANŮM

7. VYDÁVÁNÍ SVĚDECTVí

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š.
· .. 8 Bůh nám odpustí naše hříchy a očistí nás od naší nepravosti, ať

už hříchy vyznáme nebo ne.

· .. 9 Podle velkého modlitebníka George MueUera je lepší začít den
s modlitbou než čtením Božího slova.

· .. 10 Posvěcení znamená, že věřící má zvláštní konkrétní vztah k Boží
svatosti.
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VÝBĚR Z MOZNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před jedinou správnou
odpovědí.

11 Se kterým důležitým pojmem (skupinou pojmů) je spojeno slovo
koinónia v původním jazyce Nového zákona?
a) Duchovní jako protiklad k tělesnému.
b) Společenství, sdílení se, podílení se.
c) Růst skrze utrpení.
d) Plán Božího slova.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

12 Existují jisté příčiny, které brání lidem v tom, aby měli děti. Tyto
příčiny mohou být srovnány s příčinami, zabraňujícími křesťanům
v tom, aby byli nápomocni duchovní reprodukci (znovuzrození
nových křesťanů). Vyjmenuj dvě z nich.



116 KŘESt ANSKÁ ZRALOST

Odpovědi na studijní otázky

1 Má prvenství ve všem.

15 b) krev Ježíše.

2 dvousečnému meči; touhy i myšlenky srdce.

16 Musíme vyznat naše hříchy, Bůh nám hříchy odpustí a očistí nás od
každé nepravosti.

3 a) čistit.

17 a) Viz příklad .:
b) Tři muži nechtěli uctívat pohanské bohy .

. c) Syn se rozhodl jít za svým otcem.
d) Ester se rozhodla jít za králem.

4 c) dodržujeme Boží nařízení.

18 a) Všechno, cokoli děláme nebo mluvíme.

5 Tím, že v našem srdci dodržujeme Boží zákon .:

19b) Duch.

6 světlem; osvěcuje.

20 Zjevení pravdy, uvedení do pravdy.

7 světlo; rozumnost.

21 c) naplnění věřících mocí k tomu, aby vydávali svědectví.

8 a) Víru.
b) Ty, kdo ho hledají.

22 Ovoce Ducha svatého.
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9 Opiš tyto odkazy z Písma.

23 a) společná shromáždění.

10 a) Věřící.
b) Místo, kde byli shromážděni, se otřáslo, všichni byli naplněni

Duchem svatým a s odvahou mluvili Slovo Boží.

24 Po dvojicích.

11 Daniel se modlil každý den (třikrát denně).

25 Aby připravil všechen Boží ljd k dílu služby.

12 Má žít podle Boží vůle a vždycky dělat to, co se Bohu líbí,

26 d) Vzor, příklad.

13 Tvůj odstavec o tom, co to znamená žít život hodný Pána.

27 a) Jednejte moudře ve styku s okolním světem.
b) Využijte čas vám svěřený.
c) Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité.
d) Al' víte, jak ke komu promluvil.

14 Máme propůjčovat své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.

Poznámky



7. lekce

Základní pravdy a stavění na nich

-
Už jsi se někdy ztratil? Možná jsi ztratil směr cesty v lese, v džungli,

v cizí vesnici či městě. Pokračoval jsi dále v chůzi a poté, co jsi došel
opět na původní místo, sis uvědomil svoji chybu - chodil jsi v kruhu.
Namísto toho, abys šel kupředu, jsi chodil kolem dokola.

Toto může platit také o naší křesťanské zkušenosti. Jak jsme již
viděli, mnozí věřící odmítli vyrůst. Jiní zase nemohou najít svoji cestu.
Chtějí jít kupředu, ale zdá se, že chodí v kruhu. Boží Slovo vyučuje
křesťany jednomu důležitému principu. Musime upevnit to, čemu jsme
se jil naučili, a pak jft dále. Neměli bychom pořád opakovat tu samou
lekci. Neprotahujme zbytečně dětské stádium našeho procesu dozrá-
vání. Základ naší křesťanské zkušenosti musí být pevný a jistý. Až
tomu tak bude, musíme začít na těchto základních pravdách stavět.
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Plán lekce

I Zralost: postavit a opustit
Vidět cíl
Vědět, jak dosáhnout cíle
Opustit: nezbytnost k dalšímu kroku

Šest kamenů našeho základu
Podmínky k tomu, aby se člověk mohl stát křesťanem

Pokání z mrtvých skutků
Vírá v Boha

Praktické skutky křesťanského života
Učení o křtech
Učení o vzkládání rukou

Obrazy budoucnosti
Vzkříšeníz mrtvých
Poslední soud

Souhrn

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• popsat proces duchovního růstu věřícího;
• vysvětlit funkce šesti základních částí křesťanské zkušenosti.
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Studijní aktivity
1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Ve slovníčku vyhledej definici každého klíčového slova, kterému

nerozumíš.
3. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

4. Proveď kontrolní test nakonci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

5. Zopakuj si celou sekci II (lekce 5-7) a zhodnoť svůj pokrok v ní.
Hodnocení zašli svému instruktoru ICI.

Praktická část

ZRALOST: POSTAVIT A OPUSTIT

Při našem studiu jsme se již několikrát zabývali oddílem Žd 5,11
až 14. Autor, který v 1.století píše skupině křesťanů, zde mluví ojejich
nezralosti. Chce je vyučovat významné pravdy, ale oni je nemohou
přijmout, protože dosud nevyrostli z období dětského věku. Píše jim,
jak je nezbytné, aby byli prvním lekcím Božího poselství vyučováni
znovu a znovu. Tito křesť ané nepoužívali Boží slovo k tomu, aby rostli.
Byli schopni přijmout jenom mléko.

Vidět cíl

Úkoll: Popiš druh víry, kterou by se měli vykazovat zralí křesťané ..
Verš Žd 6,1 pokračuje v této diskusi takto: "Proto nezůstávejme

již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti." V Nové
smlouvě je tento verš přeložen takto: "Proto opusťme počáteční učení
o Kristu a nesme se k zralosti." Slovo, které je přeloženo jako zralost,
v původním jazyce znamená "plný věk nebo zralý dospělý věk".
1 Na základě verše Žd 6,1 doplň do uvedené věty chybějící slova.

Neměli bychom. . . . . . . . .. . znovu základ toho, že se
odvrátíme od neužitečných skutků a uvěříme v Boha.

Jakého pokroku by bylo dosaženo při stavbě budovy, kdyby dělníci
pokládali základy každý den znovu a znovu? Žádného! Už jenom
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samotná otázka zní směšně. Podobně ani žádný učitel se nemůže nikdy
nikam dostat, pokládá-li základy vzdělání znovu a znovu.

Velcí učitelé období Nového zákona obecně rozdělovali své stu-
dentydo tří skupin: 1) začátečníci, 2) ti, kteří dosáhli nějakého pokro-
ku, 3) ti, kteří dosáhli většího pokroku. Cílem věřícího je být mezi těmi,
kdo směřují ke zralosti: těmi, kdo nepotřebují opakovat první lekce
znovu a znovu. Toto by mělo být tvou touhou. Měl bys chtít jít kupředu.

Tento cíl - zralost - jsme již studovali z mnoha různých hledisek.
Znamená to stát se podobnými Ježíši Kristu a pod jeho vedením
přijmout svoji roli. Znamená to růst v porozwnění. Znamená to stát
se někdy učitelem než se nechat pořád vyučovat. Pamatuj, že kies-
ťanská zralost nemá souvislost s úplnou nebo dokončenou znalostí.
Není to bezhříšná dokonalost. Křesťanská zralost požaduje rostouci a
zodpovědnou víru. Čím déle známe Ježíše, tím lépe bychom měli
porozumět tomu, kým je. Čím déle známe Krista, tím více bychom měli
v životech odrážet jeho charakter. Staré omyly by měly zmizet. Nové
kladné vlastnosti by se měly objevit a rozvíjet.

Vědět, jak dosáhnout cíle

Úkol 2: Uveď, co vyžaduje proces duchovního růstu věťiclho kromě
jeho vlastního úsilí.

"Budeme moci-jít dále, když to Bůh dovolí." To je zapsáno v Žd
6,3. Všimni si,že do tohoto verše je zahrnuta i osoba samotného
pisatele. Jít kupředu je jeho vlastní záměr. Není to jen výzva pro Židy.

V původním jazyce Žd 6,1 je obsažen jeden důležitý bod. Slovní
spojení přeložené jako "budeme moci jít dále" pochází z řeckého
slovaferó. Znamená to "nosit" nebo "nést". Zde je vyjádřeno v trpném
rodě a znamená "nechme se nést dále" k dospělému učení.

Z uvedené studie slova vyplývají dva důležité body. Za prvé, cesta
kupfedu není uskutečněna pouze osobním úsilím! Křesťanské zralosti
lze dosáhnout aktivní mocí Ducha svatého. O tom jsme již na několika
místech mluvili. Myšlenkou tohoto oddílu je naše osobní podřízení se
aktivnímu vlivu Ducha svatého. Boží moc již na našem růstu pracuje.
Musíme se jenom podřídit, poddat se Bohu.

Křesťanská dokonalost nebo zralost by se mohla stát velice obtíž-
nou záležitostí, pokůd by její dosažení bylo ponecháno pouze na nás
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samých. Namísto toho nám ža 6,1 a mnohé jiné oddíly v Písmu říkají,
že budeme k tomuto cíli neseni. .

Už jsi někdy zkoušel řídit člun proti proudu? Je to velmi obtížné.
Podobně musí věřící bojovat proti proudu světa. Ale v duchovních
záležitostech se silný proud Ducha svatého pohybuje směrem ke
zralosti věřícího. My musíme pouze vůlí spolupracovat na Božím
záměru.

2 Kdo tě podle ža 13,21 zaopatří každou dobrou věcí, kterou potřebu-
ješ, a proč ti jsou tyto věci poskytnuty?

. Tento oddíl také vysvětluje, že důležitým Božím záměrem pro náš
postup kupředu je, aby" v nás působil to, co se mu líbí", Cílem je naše
zralost, sláva a záměr Božil

Druhý bod, kterému se na základě studia slova Jeró v ža 6,1
musíme naučit, je to, že toto řecké slovo je vyjádřeno formou, která
vypovídá o neustálé akci. "Být neseni" skrze aktivní vliv Ducha svatého
je nepřetržitá a pokračující akce. Nestane se to skrze jednotlivou krizi.
Zralost v Ježíši Kristu k nám nepřichází v jednom okamžiku. To je
podstatná věc, kterou bys měl vědět. Cílem tohoto konání Ducha
svatého je duchovní růst do plné zralosti. Stejně tak stálé a nepřetržité
musí být naše podřízení se. Uvedený oddíl bychom mohli přeložit
takto: "Nechme se neustále nést směrem k cíli zralosti."

Opustit: nezbytnost k dalšímu kroku'

Úkol 3: lt1.enuj věci, které věfící- ve svém životě musí zajistit, než může
postupovat kupiedu ke kfest'anské zralosti.

Aby nám kánoe nebo člun neuplavaly dolů po proudu, musíme je
uvázat ke stromu nebo do přístaviště. Předtím, než opět budeme
pokračovat v cestě, však musíme člun zase odvázat. To by vypadalo
legračně, kdybychom viděli někoho veslovat ve člunu přivázaném ke
stromu, že ano? Ten veslař by určitě nikam nedojel. Když se chceme
dostat na další místo, je nezbytné, abychom své původní místo opustili.
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Možná se ti tento příklad zdá legrační. Řekneš: "Nikdo by snad
nemohl být tak hloupý." V křesťanském životě se to však může stát.
Každý věřící ví, .že se u něj předpokládá postup směrem k plnosti
křesťanské zralosti. Plnost Ježíše Krista je cílemjeho života. Přesto se.
však mnozí věřící dosud zaměstnávají základy. Znovu neustále poklá-
dají základy prvního vyučování.

Všimni si druhé věty v ža 6,1: "Proto nezůstávejme již u počá-
tečního učení" (doslovný překlad "Neměli bychom znovu pokládat
základy"). V druhé části stejného verše pisatel říká: "Nevracejme se
k základním článkům" (Zd 6,1b). Nezbytná podmínka pokroku je,
abychom se vzdali našeho současného postavení. Když dorůstají děti,
také musí opustit své hračky a jiné dětské způsoby. Slovo "opustit"
zde znamená postoupit od základních lekcí k hlubší znalosti, stejně
jako když ve škole postupujeme z nižšího ročníku do vyššího.

Ale bylo by pošetilé stavět do výšky,kdybychom si nejprve nebyli
jisti, že máme pevné základy. Pisatellistu Židům sám sebe ujišťuje, že
Židé rozpoznají svoji povinnost jít dále. Když toto pochopí, určitě
budou chtít vědět, zdali jejich základ je pevný. Potom mohou 9a něm
stavět, a ne se základům učit znovu. V následující části se budeme
stručně zabývat pravdami, kterým říkáme základní. Naším záměrem
je, abys tuto pravdu zapustil do svého života. Jsem se jist, že tyto
pravdy pro tebe nebudou nové.

3 Co je podle 1K 3,11 jediným základem, na kterém je založena
křesťanská zkušenost?
a) Bible.
b) Sbor.
c) Ježíš Kristus.
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4 Podle Žd 6,1 jsou věci, které věřící musí nechat za sebou, nazvány

........................................... křesťanského poselství.

ŠEST KAMENů NAŠEHO zÁKLADu
Úkol 4: Definuj ~lovo .kaiechismus" a vysvětli jeho vztah k našemu

duchovnímu životu.

V Žd 6,1-3 je uvedeno, že jisté doktríny jsou více základní než jiné.
Nazývají se "počátečním učením" nebo podle jiných překladů "začá-
teční slova" týkající se Ježíše Krista. Pamatuj, že tvým cílem je smě-
řovat ke skutečné křesťanské zralosti. Postup k cíli však nemůžeme
očekávat, dokud nebudou položeny pevné základy křesťanského uče-
ní. Doktrína je významný princip křesťanské víry. Když pisatel listu
Židům o tomto základu mluví, zmiňuje šest doktrín.

5 Pozorně si přečti oddíl ža 6,1-2 a pak vyjmenuj šest kamenů (bodů)
tohoto doktrinálního základu. (Svoji odpověď pečlivě porovnej s od-
povědí uvedenou na konci této lekce.)

a) .

b) .

c) .

d) .

e) .

f) .

Ve velmi starých zprávách je uvedeno, že křesťané v 1. století
pokládali tyto základní kameny za katechismus. Katechismus je sesta-
ven ze základních bodů křesťanské doktríny, kterym byl vyučován nory
křesťan, když se připravoval ke křtu. Nikdo tím netvrdí, že tyto kameny
tvoří úplné počáteční křesťanské učení. Jsou však jeho základem. Na
obrázku vidíš, že těchto šest kamenů je rozděleno do tří dvojic. Základ
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je položen, když se staneme křesťany. Další dva kameny jsou příkla-
dem praktických skutků v křesťanově životě. Doktríny týkající se
budoucnosti tvoří 3. skupinu. Podle tohoto uspořádání se jimi budeme
také zabývat.

OBRAZY BUDOUCNOSTI

PRAXE
KŘESŤANSKÉHO ŽiVOTA

PŘEDPOKLADY
KŘESŤANSTVl

... vZKl!llSENI Z MRTVÝCH ( V~ČNÝ SOUD]
... ( KI!lTY le VZKLÁDANI RUKOU]
-.( poKANI Jl ViRA V BOHA ]

Podmínky k tomu, aby se člověk stal křesťanem,

Pokání z mrtvých skutků

Úkol 5: Popiš drub pokání, který je nezbytný ke spasení.

Prvním kamenem našich základních podmínek k tomu, aby se
člověk stal křesťanem,je "pokání z mrtvých skutků" (Žd 6,1). V tomto
verši je užito řecké slovo metanoein, 'což je "pokáJll'. Po celou historii
jazyka toto slovo má jeden jasný určitý význam. Znamená "změnit něčí
mínění'. To je velmi důležité. Pokání v Novém zákoně zdůrazňuje více
rozhodnutí než city. Mnozí lidé si myslí, že pokání znamená
emoce - prolévání slz. Jiní si myslí, že pokání je náboženský obřad,
jako např. "vykonání odčinění". Je možné plakat nebo odčinit
hříchy, ale přitom nedělat pokání. Pokání je vnitřní pevné roz-
hodnutí - změna mínění.

Slovo přeložené jako pokání ve Starém zákoně doslova znamená
"obrátit se", "vrátit se zpět" nebo "odvrátit se". Novozákonní slovo
zdůrazňuje vnitřní rozhodnutí, starozákonní slovo zdůrazňuje vnější
akci. Spoj oba dva významy dohromady a pokání se stane "vnitřní
změnou mínění, která způsobí vnější otočení se nazpět nebo odvrácení
se". Skrze to se začneme pohybovat úplně novým směrem. Tento druh
pokání je ke spasení hříšných lidí nezbytný. .

I

6 Obrať do L 15 a čti verše 11-32. Tento příběh se ti bude líbit.
Pravděpodobně ho dobře znáš. Svými slovy vyjádři základní vnitřní
rozhodnutí, které ve verši 18 udělal marnotratný syn.
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7 Čti L 15,20. Jak marnotratný syn uskutečnil své vnitřní rozhodnutí?

Již jsme viděli, že hříšný člověk se odvrátil od Božích záměrů pro
svůj život. Hříšný člověk se musí změnit ve dvou základních aspektech:
musí změnit své mínění a změnit svůj směr. Musí se odvrátit od hříchu
a obrátit se k Bohu.

Čti Mt 27,3-4. O Jidášovi je zde řečeno, že pocítil výčitky. Slovo,
které je zde použito, není stejné řecké slovo, o kterém jsme mluvili. Je
to slovo, které znamená "cítit lítost, prožívat trýzeň". Jidáš zřejmě
nezměnil svůj vnitřní postoj nebo vnější směr. Následující verš vypo-
vídá o jeho oběšení.

8 Jan Křtitel byl poslán, aby připravil cestu pro příchod Ježíše Krista.
Kázal speciální evangelium. Co řekl lidem, aby dělali se svými hříchy
podle Mk 1,4?
a) Aby se odvrátili od svých hříchů.
b) Aby se učili Božím cestám.
c) Aby projevili lítost a plakali nad svými špatnými skutky.

9 čti Mk 1,15. Co musíme podle Ježíšova kázání udělat se svými
hříchy?

Všude v Novém zákoně je pokání první nezbytnou odpovědí člově-
ka na evangelium. Vyžaduje to Bůh. Možná by sis rád zapsal do svého
poznámkového bloku ijiné oddíly z Písma, kde se o tom vyučuje. Patří
k nim: Sk 2,38-38, Sk 20,20-21 a L 13,3.

Dále je důležité všimnout si toho, že tento první kámen našich
křesťanských základů popisuje jistý druh pokání nebo obrácení se. Je
to pokání. z mrtvých či neužitečných škutků, Jsem si jist, že víš, že celý
svět je "náboženský". Každý člověk něco uctívá. Existuje mnoho
náboženských "skutků". Lidé doufají, že si svými náboženskými skut-
ky zaslouží přízeň různých bohů. Jsou to neužitečné, mrtvé skutky.
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10 Jsou také skutky, které mají za následek smrt. Co podle Ef 2,1
působí, že lidé duchovně zemřou?

V Ko 2,13 je řečeno: "Byli jste mrtvi ve svých vinách". Člověk byl
oddělen od Boha pro své skutky. I když lidské skutky mají určitou
formu, postrádají moc, která by uspokojila základní lidskou potřebu
- Svatého Boha.

Víra v Boha

Úkol 6: Uved' co přijme každý, kdo věří v Božího.Syna.

Druhým kamenem našich základních podmínek k tomu, aby se
člověk stal křesťanem, je "víra v Boha" (Žd 6,1). V J 6,47 Ježíš řekl:
"Kdo věří ve mne, má život věčný." Věřit znamená dát někomu nebo
něčemu svoji důvěru a jistotu. V Žd 11,1-2 je uvedeno: "Věřit Bohu
znamená spolehnout se na to.v co doufáme, a pevně počítat s tím, co
nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím."

Oddíl v Písmu, kde je uvedeno jedno z nejlepších vysvětlení toho,
proč je pro křesťana důležité, aby věřil.Kristu,je J 3,14-21. Vím, že máš
tuto pasáž rád. Mnozí věřící nalezli pomoc v těchto verších.

11 Co přijme každý, kdo věří v Božího Syna?

12 Proč je člověk podle J 3,18 odsouzen?
a) Kvůli svým hříchům.
b) Protože není součástí církve.
c) Protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
d) Protože nečiní skutky spravedlnosti.

V původním jazyce výraz "víra v Boha" obsahuje myšlenku "být
nasměrován k". Naše víra je víra k Bohu. Zvláštní čas nebo načasování
tohoto slova naznačuje, že my v tomto rozhodnutí odpočíváme.

Jeden velký misionář se jednou snažil přeložit Janovo evangelium
do jazyka lidí, se kterými pracoval. Nemohl však v jejich jazyce najít
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ekvivalent slova" věřit". (Víš přece,
jak mnohokrát se slovo věiit obje-
vuje v Janovi!) Co mohl dělat? Jed-
noho dne přišel do jeho domu pří-
tel, patřící ke skupině lidí
mluvících tímto jazykem. Byl vy_..
čerpán prací na horkém slunci. Pa-
dl na židli a řekl věty, které v jeho
jazyce znamenaly: "Položil jsem na
tuto židli svoji veškerou váhu. Ne-
jsem už schopen stát.'.'. Misionář
okamžitě vyskočil a řekl: '"To je slovo, které potřebuji." Měl pravdu?
Věřím, že ano. Víra znamená položení naší celé váhy a naděje do
Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho Spasitele.

Praktické skutky křesťanského života

Naše druhá dvojice Základních pravd se týká Bohem ustanovených
praktických skutků v křesťanské církvi. Některým z nich se říká usta-
noveni (svátosti). Ustanovení (svátost) je skutek, který byl nařízen
církvi samotným Bohem. Je to např. Večeře Páně.

Učeni o kitech

Úkol 7: Vysvětli smysl kitu v Duchu svatém.

Podle Žd 6,2 je učení o křtech částí našich křesťanských základů.
V Písmu se hovoří o mnohých křtech. Patří mezi ně křest Janův jako
znamení pokání, křest Kristův, křest utrpením. Křesťana se týkají tři
základní drúhy křtu: 1) křest do Kristova těla skrze nové zrození, 2)
křest ve vodě jako vnější důkaz zkušenosti v Ježíši Kristu, 3) křest
v Duchu svatém. Důkladná studie tohoto tématu by přesáhla rámec
tohoto kursu. Proto k získání 'hlubších znalostí o křtech doporučuji
kurs "Křesťanské' doktríny": V tomto kursu lze nabýt podstatné funk-
ční znalosti této základní pravdy.

13 Křest do Kristova těla skrze nové zrození je předmětem oddílu
1K 14,11-13.

Na základě těchto veršů jsme "byli v jedno tělo."
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Ve verších 1K 12,11-13 si podtrhni všechna místa, kde se vyskytuje
slovo jeden.

Je důležité, abychom si zapamatovali, že podle Ga 3,26-29 jsou
všichni věřící spojeni s Kristem:

"Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši"
(doslovný překlad anglického originálu: " ... syny Božími ve spájení
s Kristem Ježíšem"). "Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni
v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a
pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste
jedno v Kristu Ježíši" (doslovný překlad: "vy všichni jste jedno ve
spojení s Kristem Ježíšem"). _
Druhý křest, o kterém potřebujeme vědět, je snadněji pocho-

pitelný. Je to fyzický křest věřícího ve vodě. Všichni křesťané se
shodnou na tom, že tento křest musí mít smysl. Nesmí to být prázdný
rituál (jako je křest nevěřícího). Když je věřící znovuzrozen, je to
vnitřní a neviditelné dílo. Člověk, který toto dílo zakouší, je však
vyzván k tomu, aby je ukázal fyzickým způsobem, a to křtem ve vodě.

14 čti Sk 2,38. Na základě tohoto verše vysvětli, proč je křest ve vodě
pro věřícího nezbytný.

1S Podle 1Pt 3,21 křest není "odstraněním tělesné špíny". Čím je vodní
křest podle tohoto verše?

-Ř 6,1-4 ilustruje nejlépe, co je vodní křest. Vyučuje nás o tom, že
ve křtu se ztotožňujeme se smrtí, pohřbem a vzkříšením Ježíše Krista.
Voda, do které věřící vstupuje, je jako hrob. Skrze víru ve vodě
necháme všechny zbytky našeho starého života. Vynoření z vody je
symbolem Kristova vzkříšení. "Jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
slavnou mocí svého Otce, i my jsme vstoupili na cestu nového života"
(doslovný překlad anglického originálu: " ... tak také my žijeme nový
život"). Opět vám doporučuji, abyste se tímto tématem zabývali po-
drobněji.
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Třetí křest, o němž bychom měli vědět, je ten, který Ježíš slíbil svým
učedníkům: "J an křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým,
až uplyne těchto několik dní" (Sk 1,5). Jan prorokoval o tomto křtu

. v Mt 3,11-12: "Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za
mnou, je silnější než já ... on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm."
O událostech v životech učedníků poté, co byli pokřtěni Duchem
svatým, se dočteme ve Sk 2.

Nebuďte zmateni, když se o této zkušenosti v Duchu svatém mluví
různými způsoby. Podle Jl 3,1-2 je to vylití, podle Ef 5,18 naplnění,
podle Oz 6,3 a Jk 5,7 podzimní a jamí déšť. Další oddíly z Písma, kde
se mluví o tom, jak jiní věřící (kromě prvních učedníků) byli pokřtěni
v Duchu svatém, jsou: Sk 8,14-17 (Samařané), Sk 9,17 a 1K 14,18
(apoštol Pavel), Sk 10,44-48 (Kornéliův dům), Sk 19,1-7 (učedníci
v Efezu). Kfest v Duchu svatém slouží k vyvýšení Krista, vypůsobení
duchovních darů a ovoce Ducha svatého v našem životě a dává nám
moc do služby Bohu.

Učení o vzkládání rukou

Úkol 8: Popiš speciální požehnání a zodpovědnosti, jimiž je dopro-
vázená vzkládání rukou. .

Dalším křesťanským skutkem, který je Slovem Božím považován
za křesťanskou pravdu, je učení o vzkládání rukou (Ž<1 6,2). V. praxi
židovského Starého zákona byl tento rituál užíván symbolicky, k pře-
nesení viny člověka na obětní zvíře. Tento úkon byl také používán
k přenesení speciálního požehnání na člověka nebo k jeho oddělení
pro speciální službu. Posledně zmíněné úkony trvaly až do období

_ Nového zákona. Nyní se jim budeme stručně věnovat.
Ježíš žehnal dětem tak, že na ně pokládal ruce (Mk 10,16). Jiní

Boží lidé pokládali ruce na druhé jako výraz Božího požehnání ve
jménu Pána Ježíše Krista. Když apoštolové pokládali ruce na lidi, lidé
přijímali Ducha svatého (Sk 19,6).

16 Jaká zaslíbení jsou podle Jk 5,4-15 dána nemocnému člověku, když
se starší církve "nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně"?
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_Vzkládání rukou bylo také používáno k to~, aby byl člověk
oddělen pro nějakou speciální práci. Někdy se tomu říká vysvěcení
(ordinace). Vysvětit znamená uvést někoho do speciálního úřadu' či
zodpovědnosti. .

17 čti Sk 6,1-6. Kdo byl ve verši 6 oddělen vzkládáním rukou ke
speciální práci?
a) Apoštolové.
b) Sedm mužů bylo odděleno ke službě u stolu.
c) Starší církve.

18 čti Sk 13,1-3. Kdo požádal, aby byli odděleni dva muži ke speciální
práci?

19 Uveď jména dvou mužů z veršů zmíněných výše, kteří byli odděleni
vzkládáním rukou.

Bůh si jistě přeje, abychom měli základní vědomosti o třech dru-
zích křtů a o praktikování vzkládání rukou,

Obrazy budoucnosti

Nyní se dostáváme k poslední dvojici pravd v šesti základních
kamenech křesťanského učení. Jsou to "vzkříšení z mrtvých" a "po-
slední soud" (Žd 6,2). Tyto pravdy zdůrazňují trvalost akcí, které
děláme v přítomnosti. Vypovídají o důležitosti našeho pozemského
života ve věčném řádu, Jsou to základní kameny, které hlasitě mluví
o naší zodpovědnosti v tomto čase.

Vzkříšení z mrtvých

Úkol 9: Uved' záruku toho, že věřící budou vzkříšeni.

V každém učení na světě Vždy existoval spor o vzkříšení z mrtvých.
I v době Ježíšově existovala jedna skupina' Židů, kteří nevěřili ve
vzkříšení. Vyučování o vzkříšení z mrtvých činí člověka zodpovědným.
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Někteří lidé by raději nevěděli, že bude vzkříšení. Hluboko v lidském
duchu je však skrytá naděje na život po smrti.

Vzkříšení Ježíše Krista je pro nás velmi důležité. V 1K 15,12-28 je
ukázána souvislost mezi naším vzkříšením a vzkříšením Ježíšovým.

20 Podle 1K 15,15 uveď svými vlastními slovy, jak Pavel vztahuje
Kristovo vzkříšení k našemu.

Nyni zdůrazněme, co Pavel na toto téma řekl vlK 15,20: "Avšak
Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli." Ve Sk 4,2 bylo
o vzkříšení Ježíše Krista kázáno jako o důkazu toho, že mrtví vstanou
k životu.

21 Čti 1Pt 1,3-5. Co je podle verše 3 věřícímu dáno skrze vzkříšení
Ježíše?

Pavlovou. hlavní touhou bylo "poznat Krista a moc jeho vzkříšení"
(Fp 3,10). My bychom také měli chtít poznat Ježíše Krista v moci jeho

. vzkříšení. Pamatuj, že v Ř 6,4 je náš vodní křest pojítkem mezi
Kristovým vzkříšením a naším NOVÝM ŽIVOTEM. Chvála Pánu!

Poslední soud

Úkol 10: Vysvětli, proč nás naše víra v Kristovu oběť vysvobozuje od
trestu věčné smrti.

Vzkříšení z mrtvých a poslední soud jsou, jak jsme již řekli, dvěma
posledními základními pravdami. Jasně se o tom mluví ve Sk 17,31:

Neboť (Bůh) ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit
celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom
poskytl důkaz, když jej' vzkřísil z mrtvých.
Každý člověk tedy jednou stane před Boží soudnou stolicí. Bude

to Boží soud skrze Ježíše Krista.
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V Písmu se mluví alespoň o sed-
mi konkrétních soudech. Jsou to:

1. Soud kříže. Kristus jako zá-
stupce nesl Boží soud, který byl
určen nám, hříšníkům, za naše hří-
chy. Na tomto soudu byl 'za nás
popraven. Proto všichni, kdo věří
v jeho oběť, jsou vysvobozeni od
trestu věčné smrti (J 5,i4).

2. Soud nebo potrestání věří-
cího, který pokračuje stále v postoji .
svéhlavé neposlušnosti. Tímto
jsme se již zabývali ve 4. lekci. Mož-
ná si to budeš chtít zopakovat.
Konkrétně se zabývej vyučováním

• v Žd 12 (viz také lK 11,31-32).
3. Soud Izraele (Ez 36,16-21).
4. Soud věřících před soudným stolcem Kristovým. Možná pro

tebe bude užitečné, když se vrátíš zpět do 5. lekce a zopakuješ si tam
vyučování na toto téma (viz 2K 5,10).

5. Soud národů (Mt 25,31-46).
6. Soud padlých andělů (Ju 6).
7. Soud u velkého bílého trůnu, který je místem soudu pro nevěřící

svět (Zj 20,11-15).
Tyto dvě poslední základní pravdy jsou pro nás velmi důležité,

protože nám pomáhají žít s věčnými hodnotami v mysli. K této studii
soudů není připojeno žádné konkrétní cvičení. Když si však znovu
projdeš biblické odkazy uvedené v této části, tak v tobě tyto pravdy
zakoření ještě pevněji. -

SOUHRN

Pamatuj, že tyto pravdy, kterými jsme se nyní stručně zabývali, jsou
základem křesťanské zkušenosti. Teď bychom již na své cestě k do-
spělosti neměli tento základ pokládat znovu a znovu, jako když si hrají
děti: postaví své stavby, pak je rozboří a staví je zase znovu. Základ
musí být pevný a jistý. Pokud jsi však jednou základ položil, je na čase
jej nyní opustit. Věřím tomu, že pisatel listu Židům chtěl ukázat, jak
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je křesťanské učení i křesťanská zkušenost nezbytné k duchovnímu
růstu.

Lotr na kříži, žena u studny, apoštol Pavel, žalářník ve Filipech -
ti všichni prožili zážitky, i když rozdílné. My také musíme vědět, že
skrze Ducha svatého máme opravdovou zkušenost s Ježíšem Kristem.
Vyučováníje rovněž důležité. Je mnoho křesťanů, jako např. ApoUos
v Novém zákoně, kteří vyučovali upřímně, ale bez dostatečné znalosti.

Máme ,;jít kupředu" a budovat v sobě opravdový charakter křes-
ťana. Život, odraz Ježíše v nás je to, co se skutečně počítá. Toto je
budova postavená na základě. Můžeme ji vidět u lidí, kteří tak oslavují
našeho Otce.
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. .

· .. 1 Když má věřící dozrát, musí to udělat úplně sám, bez jakékoli
aktivní Boží pomoci.

· .. 2 Poté, co si věřící osvojil základní pravdy, musí je opustit a jít dále,
stavět na nich.

· .. 3 Katechismus se skládá ze základních bodů křesťanského učení,
které je určeno pro nové křesťany jako příprava na křest.

I

· .. 4 Pokání musí být provázeno hlavně emocemi.

· .. S Doktrína je vnitřní změna, smýšlení, která působí vnější obrácení
se nebo otočení se.

· .. 6 Vysvěcení je úkon, nařízený Bohem církvi.

· .. 7 Věřící, kteří přijali Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, nestanou
před soudem.

8-13 Základ křesťanského učení se skládá ze tří dvojic bloků, jak je to
znázorněno na obrázku níže. Prosím, vepiš do všech bloků správná
jména v tom pořadí, jak byla probírána v této lekci.

Obrazy budoucnosti 12 13
Praktické skutky křesťanského života 10 11

Podmínky k tomu, aby se člověk stal křesťanem 8 9

Předtím, než budeš ve studiu pokračovat 8. lekcí, dokonči svoji
studentskou zprávu pro sekci II a vrať list s odpověďmi svému.
instruktoru lel.

•
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Odpovědi na studijní otázky

1 pokládat.

12 c) Protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

2 Bůh pokoje, proto, abys mohl plnit jeho vůli.

13 jedním Duchem pokřtěni.

3 c) Ježíš Kristus.

14 Je to nutné, protože Bůh to nařídil.

4 počáteční učení.

lS Slib dobrého svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme.

S a) Pokání z mrtvých skutků. d) Učení o vzkládání rukou.
b) Víra v Boha. e) Vzkříšení z mrtvých.
c) Učení o křtu. f) Poslední soud.

16 Fyzické uzdravení a odpuštění hříchů.

6 Rozhodnutí jít ke svému otci.

17 b) Sedm mužů bylo odděleno ke službě u stolu.

7 Tím, že vstal a vyšel za svým otcem .

. 18 Duch svatý.

8 a) Aby se odvrátili od svých htíchů.

19 Barnabáš a Saul.

9 Činit pokání (odvrátit se od svých hříchů).

20 Pavel uvádí, že není-li vzkříšení z mrtvých, pak Kristus nebyl
vzkříšen.

10 Jejich neposlušnost, viny a hříchy.

21 Nový život naplněný živou nadějí.

11 Věčný život.



Poznámky
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SEKCE III

o

DUKAZY
KŘESŤANSKÉ
ZRALOSTI



8. lekce

Důkaz křesťanského charakteru

Naše studie se blíží ke konci. V této závěrečné části se budeme
zabývat tím,jak dosvědčíme, že rosteme do pozice křesťanské zralosti.
V jedné z prvních lekcí jsem vyprávěl příběh chlapců, kteří měřili svůj
růst podle značky na zdi. Ta značka reprezentovala velikost jejich
-otce. Je běžné, a také důležité, že máme měřítka, pomocí jichž kontro-
lujeme svůj pokrok.

Písmo obsahuje mnohá jasná vyučování na téma křesťanská svě-
dectví. Znáte svědectví, které je často prezentováno před soudem.
Soudce nebo porota musí zvážit důkazy. Jejich zodpovědností je, aby
posoudili, zda je důkaz dostatečný pro rozhodnutí o rozsudku nebo
ne.

Někdo se jednou zeptal: "Kdybys byl ve vazbě za to, že jsi křesťan,
bylo by dost důkazů na to, aby tě z toho usvědčili?" To je velmi vážná
myšlenka, že ano? V určitém smyslu je svět jedna velká porota.
Dokonce i nevěřící poznají, zdali křesťané žijí či nežijí podle toho, co
vyznávají nebo říkají. Tato lekce se zabývá nejpřesvědčivějším důka-
zem zralého křesťanského života: prokazováním Ježíšova charakteru
v životě věřícího.
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Plán lekce

Dorůstání do podoby Ježíše
Zopakování cíle
Charakteristické rysy Ježíšova života

Být jako Ježíš
Rozhodnutí vůle
Poddání se Duchu svatému
Typ životního stylu

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
,

• říci.jak Ježíšův život a moc Ducha svatého pomáhají věřícímu růst
do úplné zralosti; ,

• vysvětlit, jak vítězící věřící překonává obtíže, které chtějí zabránit
jeho duchovnímu růstu.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.
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3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

Praktická část

DORŮSTÁNí DO PODOBY JEžíŠE

Úkoll: Uveď svůj vzor duchovního růstu.

Jak jsme již viděli, věřící je znovuzrozen do nové rodiny. Znovuzro-
zený duch v něm (semeno) obsahuje podobu Boží.J ako děťátko roste
do podoby své rodiny, věřící by měl růst do podoby Boží. Tato podoba
byla vidět na tváři Ježíše Krista. JežÍŠ byl Bůh žijící v lidské podobě.
Stal se vzorem, modelem a měřítkem duchovního růstu každého
věřícího.

Zopakování cíle
Úkol 2: Uveď rozdíl mezi částečnou a úpl,!ou křesťanskou zralostí.

Zopakujme si teď znovu cíl našeho křesťanského růstu. Jasný
obraz křesťanského růstu je uveden v Ř 8,29-30 (podle překladu NS):

Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli
připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi
bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty
také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.
Defmováním toho, co to znamená stát se podobným Božímu synu,

jsme se již zabývali v předcházejících lekcích. V této lekci podáváme
ten nejpřesvědčivější důkaz ze všeho. Je to odraz charakteru Ježíše
Krista v Bašem vlastním charakteru a životním stylu.

Další významný popis cíle, ke kterému směřujeme, je uveden
v Ef4,13:

Až bychom všichni dosáhli jednoty míry a poznání Syny Božího,
a tak dorostli zdravého lidství; měřeno mírou Kristovy plnosti.
Všimni si, že "poznání Syna Božího" je důležitým faktorem v pro-

cesu dozrávání osobnosti. Jsou tři základní úrovně poznání. Můžeme
znát fakta o člověku, kterého jsme ještě nepotkali. Lépe však jej
poznáme, když se s ním setkáme. Ale třetí a nejdůležitější způsob je
ten, kdy toho člověka známe důvěrně, jako blízkého přítele ..
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1 Kterou ze tří úrovní poznání má podle tvého názoru na mysli Pavel
ve Fp 3,1O? (Poznamenej si odpověď do svého poznámkového sešitu.
Pamatuj, že tyto verše Pavel napsal ve vězení, těsně před koncem
svého života a služby.)

l

Nyní srovnej svoji odpověď s podrobnou odpovědí, kterou ti dá
tvůj instruktor. Doufám, že toto Pavlovo volání z hloubi srdce také
ilustruje naši touhu po důvěrném poznání Krista jako prostředníka
k dorůstání do jeho podoby. Toto nejdůvěrnější poznání Krista potře-
bujeme hledat. .

Pavel neustále považoval růst za svůj cíl. Ve Fp 3,12 říká: "Ne-
myslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však,
abych se jí zmocnil, tak jako mne se zmocnil Kristus Ježíš." O několik
veršů dále však Pavel sám sebe zařazuje do kategorie křesťanů, kteří
již dosáhli zralosti: "Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my; a jestliže
v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní."

To by nás mělo opravdu povzbudit. Apoštol Pavel mohl říci:
"V jednom aspektu jsem již zralý. Nedosáhl jsem však ještě naplnění
svého povolání. Nejsem ještě dokonalý." Víme, že i o dítěti můžeme
říci: "Honzík je na svých? let velmi dospělý." Myslíme tím, že ve je
zralejší než běžné sedmileté dítě. Kdybychom však Honzíka porovnali
s dvacetiletým mužem, ten samý výrok bychom o něm říci nemohli.
Pochopme tedy to, že můžeme být zralí - když rosteme tak, jak
bychom měli :-a přesto celým svým srdcem toužit po tom, abychom
se ještě více přiblížili k cíli úplné podoby Ježíše Krista.

Charakteristické rysy Ježíšova života

Úkol 3: Uved' Ježíšovy povahové rysy .

. Znovu připomínáme, že naším cílem je podoba Ježíše Krista.
Božím záměrem je, abychom se stali podobnými jeho Synu. Víme, jaký
Ježíš je, protože mezi námi žil. (O jeho životě v lidské podobě jsme se
již zmínili.) Ve své lidské roli rostl, učil se a rozvíjel se. Rostl fyzicky,
duševně, v přízni Boží i lidské (L 2,52). Přijal roli služebníka, aby
naplnil Boží záměr pro sebe sama. Tím vším jsme se již zabývali:

Podívej se zpět do 2. lekce a znovu si ji projdi. Prosim; nepokračuj
dále, dokud tak neučiníš.



144 KŘESŤANSKÁ ZRALOST

Naším cílem nyní je vyprávění o tom, jaký JežÍš byl, o jeho charakte-
ru. Charakter je definován jako "část rysů naší podstatné přirozenosti,
které nás odlišují od druhých".

Když vidíme charakter člověka, ať už je projeven slovy nebo
skutky, vidíme jeho podstatu. Boží děti mají základní charakteristiky.
Mohou být příslušníky různých národů, mluvit odlišnými jazyky a mít
odlišnou barvu kůže. Když jsou však pozorovány někým ze světa,
všechny budou vykazovat stejné rysy. To dokazuje jejich společnou
příslušnost k rodině Boží.

Studium Ježíšova charakteru je práce na celý život. Doufám, že se
to stane celoživotní náplní i pro ťebe. V této učebnici se budeme
zabývat jen několika jeho primárními aspekty. Prvním charakteristic-
kým J ežíšovým rysem je jeho nesobeckost. Celý svůj život žil pro slávu
a dobrou pověst svého Otce. V J 1,14 se o Ježíšově životě říká: "Spatřili
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn." Když lidé
viděli Ježíše, viděli Otcovu slávu.

2 V J 14,8 žádal Filip Ježíše, aby mu ukázal Otce. Co řekl Ježíš vJ 14,10
o svých slovech a skutcích?

3 V Žd 1,3 Je Ježíš popsán jako ten, který odráží
a) vypůjčený charakter.
b) pozemskou slávu.
c) záři Boží slávy.

V ža 1,3 je Ježíš označen jako "výraz Boží podstaty". To, že Ježíš
je Božím Synem, poznali dokonce i zlí duchové (viz Mt 8,29; Mk 1,24;
Mk 3,11 a L 4,41).

4 Ve Sk 19,11-16 se mluví o tom, že démoni viděli Boha v Ježíši Kristu
a v jiném učiteli, který byl sice jenom člověk, ale svým charakterem
byl podobný Bohu. Kdo byl touto lidskou bytostí, ve které démoni
rozpoznali Boží podobu?

'.
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Kromě své nesobeckosti je nám Ježíš vzorem i v dalších dvou
charakteristikách svého života. Obě dvě jsou zmíněny ve Fp 2. Tímto
oddílem jsme se již zabývali. Ježíš je ten, který vzal na sebe nejen
lidskou přirozenost, ale také, na základě svého dobrovolného rozhod-
nutí, roli služebníka.

S Čti Fp 2,5-11. Zakroužkuj dvě Ježíšovy charakteristiky, popsané ve
verši 8.
a) Laskavost a dobrota.
b) Mírnost a snášenlivost.
c) Radost a láska.
d) Pokora a poslušnost.

Tyto rysy Ježíšova charakteru jsou velmi zřetelné v průběhu jeho
služby. ,

Mnohé charakteristické Ježíšovy rysy objevíme nepřímým způso-
bem. Když čteš o jeho životě a studuješ jej, najdeš v něm lásku, radost,
.pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání.

6 Přečti si příběh z Ježíšova života popsaný v J 8,1-11. Vyjmenuj tři
charakteristické Ježíšovy rysy, které z tohoto příběhu vyplývají.

Toto cvičení na text J 8 je velmi zajímavé. V Bibli můžeš najít
mnohé jiné příběhy, s nimiž můžeš pracovat podobným způsobem.

Povahové rysy uvedené výše jsou nazvány, jak jistě víš, "ovoce
Ducha sv ého", Jsou ovocem života, který je podřízen více Duchu
svatému než naší lidské přirozenosti. Jsou jako okna naší duše, skrze
která Bůh zjevuje světu sám sebe. Ježíš měl okna svého lidského ducha
otevřená, aby ukázal světu Otce.

BÝr JAKO JEžíš

Úkol 4: Vysvětli, proč je pro věřícího obtížné, aby byl jako ležíš.

Být jako Ježíš je přirozené a zároveň obtížné. Je to přirozené,
protože když jsme byli Duchem svatým znovuzrozeni, bylo do nás
umístěno "semínko" přirozenosti Boží. Když v nás toto semínko
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poroste, bude ukazovat Boží podobu. Pavel tuto pravdu vyjádřil takto:
"Ve své lásce nás (Bůh) předem určil, abychom rozhodnutím jeho
dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny" (Ef 1,5). Je to však
zároveň obtížné, protože "touhy lidské přirozenosti směřují proti
Duchu Božímu, a Duch Boží proti nim. Jde tu o naprostý protiklad,
takže děláte to, co dělat nechcete" (Ga 5,17).

Rozhodnutí vůle

Úkol 5: Vysvětli, jak je věřící uschopněn k tomu, aby se stal podobným
Ježíši.

Určitě si pamatuješ, že ve
Fp 2,7 se o Ježíši říká: "Nýbrž sám
sebe zmařil, vzal na sebe způsob
služebníka." Lidský duch, včetně
lidské vůle, je největším darem člo-
věka. V každém věřícím je semínko
Boží podoby. Ale věřící se musí
rozhodnout, zdali chce, aby Boží
charakter zářil skrze jeho život.
V Ef 3,16 a 19 jsou uvedeny důle-
žité vhledy do toho, jak se k tomu
věřící může rozhodnout:

(Prosím,) aby se pro bohatství Boží slávyve vás jeho duchem
posílil a upevnil 'vnitřní člověk'... (abyste mohli) poznat Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší
plností Boží.

7 Nyní čti Ef 3,14-19. Do řádků níže vypiš z těchto veršů vypiš slovní
spojení, která se týkají rozhodnutí lidské vůle. Jedno z nich je uvedeno
např. ve v.16: "... aby se posílil... vnitřní člověk'." (Tento příklad již ve
své odpovědi neopakuj.)
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Je to Boží přání (vyjádřené skrze apoštola), aby všechny tyto
vyjmenované vlastnosti a charakteristiky bylynaše. Znovu opakuji, že
rozhodnutí závisí opět na věřícím. ° několik veršů dále (Ef 4,1) je
o tomto rozhodnutí napsáno (podle překladu NS): "Prosím vás tedy
já, vězeň v Pánu, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které
jste obdrželi",

Toto je cílem křesťanského života ijeho měřítkem. Každý věřící se
však musí rozhodnout, zda podle tohoto měřítka chce žít.

8 Jaké měřítko je uvedeno v poslední části Ef 4,13?

/

9 V Ef 4,2 je zmíněno alespoň pět charakterových rysů, které bychom
svýmživotem měli vykazovat.Jsou to známky života, který je podobný
životu Kristovu. Zakroužkuj pět písmen níže, která označují rysy
zmíněné v tomto verši.

a) Snášenlivost.
b) Laskavost.
c) Láska.
d) Pokoj.
e) Tichost.

f) Trpělivost.
g) Pokora.
h) Radost.
i) Mírnost.
j) Dlouhodobé trápení.

Princip, že rozhodnutí věřícího předurčí charakterové rysy, které
budou skrze jeho život zářit, je v Písmu zmíněn mnohokrát. Když
budeš mít čas, projdi si knihu Efezským verš po verši. Určitě si všimneš
toho, jak mnohokrát se zde apoštol Pavel odvolává na tvoji vůli
k rozhodování. "Oblecte nové lidství" (Ef 4;4); "Dávejte si dobrý
'pozor na to, jak žijete" (Ef 5,15); "Oblecte plnou Boží zbroj" (Ef 6,11);
apod. V tomto kursu se však budeme zabývat jen jedním oddílem
z Písma. Je zde ukázáno, že Bůh zaopatřuje, ale mysamimusíme chtít,
aby byl v našich vlastních životech projeven Boží charakter. Je to
dlouhý oddíl, ale přesto jsme ho do této lekce zařadili:

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho
božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastni
slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká
zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli
zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte
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všecku snahu na to, abyste ke své viie pfipoji/i ctnost, k ctnosti
poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpě-
livosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské
náklonností lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás,
nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez
užitku (2Pt 1,3-8).

,10 Kolik charakteristik křesťanského života můžeš v tomto oddíle
napočítat?
a) 8
b) 4
c) 12
d) 20

V tomto důležitém oddíle z Písma si všimni toho, že věřící má
zodpovědnost tyto kladné povahové rysy do svého života přidat. Je
nám však řečeno, že Bůh sám nám dal "vzácná a převeliká zaslíbení'
a "božskou přirozenost". Vidíš, mezi námi a Božím darem v nás
existuje vzájemná součinnost. Si/a k tomu, abychom byli jako Bůh, je
uvolňována skrze naše nové narození a naši vlastní svobodnou vůli.
Abychom se stali podobnými Ježíši, musíme pro to něco dělat.

Tuto rovnováhu mezi Božím darem a naším úsilím můžeme vidět
v dalším významném oddíle z Pisma: "A tak, moji mill, ... s bázni a
chvěním uvádějte ve skutek své spaseni. Neboť je to Bůh, který ve vás
působí, že chcete i činíte, co se mu lIbr' (Fp 2,12-13). paseni může
být nejlépe popsáno jako celistvost - dokončeni Božího plánu pro
každého člověka. My musíme pracovat, ale Bůh nás musí učinit
ochotnými a schopnými. Chvála Pánu za tu ůžasnou rovnováhu!

Poddání se Duchu svatému

Úkol 6: Uved' do souvislosti kiesťanovo poddání se Duchu svatému a
pťipodobněni se Ježíši.

Službu Ducha svatého jsme studovali v lekcích 4 a 6. Určitě si
pamatuješ, že to byl Duch svatý, kdo uschopnil Ježíše k tomu, aby
naplnil smysl své lidské role. Ježíš byl veden a pomazán Duchem.
Ježíšův krásný charakter může být náš jen tehdy, když dovolľme
Duchu svatému, aby řídil náš život. Apoštol Pavel píše Galatským
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(podle překladu NS): "Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme"
(Ga 5,25).

Když Duch svatý řídí život věřícího, bude v něm tvořit Kristův
charakter. Tento obrázek. ti pomůže představit si devět oken
z Ga 5,22-23, skrze která lze vidět křesťanský charakter.

II LÁSKA Irll RADOST II ~

11 Napiš příkaz, který je nám adresován v Ef 5,18 (použij raději NS).

Pamatuj, že být naplněn znamená "být pod kontrolou nebo vli-
vem": Čim vice dovolime Duchu svatému, aby vedl náš život, tím
podobnějši Ježiši budeme v našem charakteru a životě. Někdy si projdi
knihu Skutků a podtrhni každé místo, kde se mluví o tom, že někdo
byl naplněn Duchem svatým. Jaká výsada!

Typ životního stylu

Úkol 7: Uveď, kdo vypůsobí v poddajných věřících duchovni vzrůst,
. . který se rozviji z póstojů popsaných v btahoslavenstvich.

Jednoho dne šel Ježíš na horu a posadil se tath, aby vyučoval
zástupy, které se tam shromáždily (viz Mt 5,1-2). Toto vyučování je 'po
mnoho generací známo jako "kázání na hoře". V tomto nádherném
kázání jsou obsaženy krátké výroky zvané blahoslavenství. Blahosla-
venství je slovo, které znamená "nejvyšší štěstí nebo blaho". To, co
Ježíš těmito výroky popsal, je typ životního stylu, který je opravdu
šťastný.
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Každé z blahoslavenství v Mt 5,3-10 popisuje postoj srdce a charak-
ter, který Duch svatý ve věřících vypůsobí, když mu to dovolí. Tytopostoje
způsobí duchovní růst. Na chvilku se u těchto blahoslavenství zastavme
a zkoumejme, do jaké míry jsme svá srdce podřídili Duchu svatému.

"Blaze chudým v duchu" (doslovný překlad anglického originálu:
"Šťastni jsou ti, kdo vědí, žejsou duchovně chudí") (v. 3). Duch svatý
nám pomůže, abychom si neustále byli vědomi své potřeby. Tento
postoj závislosti na Bohu vypůsobí bohatou odměnu.

"Blaze těm, kdo pláčou" (v. 4). Tento verš ukazuje postoj zármut-
ku týkajícího se čehokoli, co brání Kristu v tom, aby byl v našich
životech oslaven. Jeto Boží zármutek vyznání a pokání.

"Blaze tichým" (v. 5). Celá Ježíšova pogaha a přirozenost ukazuje
pokoru a podřízení se Boží vůli. Pokora je jednou z nejsnadněji
rozeznatelných charakteristik služebníka Kristova.

"Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti" (doslovný
překlad anglického originálu: "Šťastni jsou ti, jejichž největší touhou
je, aby dělali, co Bůh požaduje") (v. 6). Znamená to postoj poslušnosti.
Ježíšova slova: "Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli" (U 10,7) se
musí stát i naším vyznáním.
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"Blaze milosrdným" (v. 7). Zde je popsán postoj, kdy rozdáváme
odpuštění a Boží milost. Nemůžeme tedy ve svém srdci zadržovat
hořkost a rozmrzelost. Opět platí, že toto je viditelná charakteristika
Kristova života.

"Blaze těm, kdo mají čisté srdce" (v. 8). Pokud tvoje srdce není
příliš obsazeno touhami lidské přirozenosti, tvoje vize Ježíše bude
větší.

"Blaze těm, kdo působí pokoj" (v. 9). Zde je charakteristika ducha,
která se rád dělí s druhými, který z nás vylévá, starost o druhé a soucit
s nimi.

"Blaze těm, kdo.budou pronásledováni pro spravedlnost" (do-
slovný překlad anglického originálu: ),Šťastni jsou ti, kteří jsou pro-
následováni, protože dělají to, co Bůh chce") (v. tO). Zde je obsažena
vlastnost radovat se ze všech věcí. Věřící může rozpoznat Otcovu
milující ruku a péči na každém kroku a v každé zkušenosti.

12 Přečti si oddíl Mt 5,3-10 znovu a zapiš si do svého poznámkového .
sešitu část každého verše, která ukazuje, jak Bůh odmění lidi, pro něž
platí charakteristiky úvedené v každém blahoslavenství .. (Příslušná
část verše 3 je zde zapsána jako příklad). Verš 3: neboť jejich je
království nebeské.

Důkazem; který nejvíce vypovídá o tom, zda je věřící zralým
křesťanem, je charakter Krista v jeho životě. Bible nám říká, že věřící
byli poprvé nazváni křesťany ve městě Antiochie (Sk 11,26). Do tohoto
období a ještě po několik dalších let byli známi jako "lidé cesty".
Antiochie byla centrem otrokářského světa. Otroci byli nazýváni jmé-
nem svého pána, zakončeným koncovkou ,,-anl'. Nevěřící svět možná
pohlížel na věřící jako na "otroky Kristovy". Ať už je"to pravda nebo.
ne, není větší čest, než když se někdo nazývá křesťanem. Víme, že
křesťan znamená "služebník Pána Ježíše Krista". Znamená to býL
.formován do jeho úplné podoby a charakteru.
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Kontrolní test

DOBŘE - 'ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š.

· .. 1Svědectví znamená podání důkazu.

· .. 2 Když se chceme stát zralými křesťany, musíme nutně znát Boží
slovo.

· .. 3Apoštol Pavel prohlásil, že už se mu podařilo dojít k cíli a stát se
dokonalým.

· .. 4 Charakter je část rysů naší základní povahy, která nás odlišuje
od ostatních.

· .. 5 Blahoslavenství popisují postoj srdce a charakter, který je ve
věřícím vypůsoben Duchem svatým.

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedené otáz-
ky. .

6 Napiš X vedle těch druhů ovoce Ducha svatého, které najdeme
v Ga 5,22-23.
· .. a) Dobrota.
... b) Zázraky.
... c) Pokoj.
... d) Bytí.
... e) Jazyky.

· .. f) Trpělivost.
· .. g) Laskavost.
· .. h) Víra
· .. i) Uzdravení.
· .. j) Věrnost

· .. k) Tichost.
· .. l) Sebeovládání.
. .. m) Láska .
... n) Moudrost
· .. o) Radost.
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7 Protože charakter Krista v našem životě je důkazem o křesťanské
zralosti, možná bys rád ohodnotil sám sebe v následujících charakte-
ristikách. Pokud je uvedená charakteristika tvojí silnou stránkou,
zaškrtni Si, pokud jsi v ní průměrný, zaškrtni P, pokud jsi v ní slabý,
zaškrtni Sl, a pokud v ní ještě potřebuješ růst, zaškrtni R.

CHARAKTERISTIKY P Si Sl R

LÁSKA

RADOST

POKOJ

TRPĚLIVOST

LASKAVOST

DOBROTA

VĚRNOST -
TICHOST

SEBEOVLÁDÁNÍ

POZNÁNÍ

ZBOŽNOST
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Odpovědi na studijní otázky

1 Pavel má na mysli třetí, důvěrnou úroveň. Znal fakta o Ježíši Kristu
(Ga 1,6-10). Znal Krista z osobní zkušenosti (Sk 9,1-19). Touha
poznat Pána osobně je však životní touhou, která bude dokonale
naplněna v přítomnosti Pána na věčnosti.

7 "Skrze víru" (v. 17), "abyste zakořeněni a zakotveni v lásce" (v. 17),
"mohli ... pochopit" (v. 18), "mohli ... poznat" (v. 19).

2 že pocházejí od Otce.

8 Míra Kristovy plnosti.

3 c) záři Boží slávy.

9 a) Snášenlivost.
c) Láska ..
e) Tichost.
f) Trpělivost.
g) Pokora .

. 4 Pavel.

10 a) 8.

S d) Pokora a poslušnost.

11 Naplňujte se Duchem (podle překladu NS).

6 Laskavost, láska a jemnost (mohou zde být objeveny i jiné rysy
Ježíšova charakteru).

12 Verš 3: neboť jejich je království nebeské.
Verš 4: neboť oni budou potěšeni.
Verš 5: neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Verš 6: neboť oni budou nasyceni.
Verš 7: neboť oni dojdou milosrdenství.
Verš 8: neboť oni uzří Boha.
Verš 9: neboť oni budou nazváni syny Božími.
Verš 10: neboť jejich je království nebeské.
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9. lekce

Důkaz prospěšné služby

Dosud jsme se zabývali křesťanskou zralostí jako obvyklým proce-
sem růstu. Tento proces může být pře kažen a zastaven nepřítelem
(uvnitř i vně věřícího), který nechce, abychom zralosti dosáhli. Přesto
se však dějí velké a úžasné věci, které růst ke zralosti vyvolávají. "Ten,
který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě" (lJ 4,4).

Existují jisté konkrétní důkazy toho, že věřící se stává podobným .
Ježíši. Za prvé, křesťan na sobě nese nezaměnitelnou rodinnou podo-
bu. Svými zvyky a postoji začíná stále více projevovat charakter Ježíše
Krista. Svět říká církvi: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše" (J 12,21).
Zralý křesťan je odpovědí světu. Muži a ženy, vedení Duchem svatým,

.ukazují život a podobu Ježíše Krista. Svět může vidět Ježíše v nás!
Druhým, a stejně viditelným důkazem zralosti věřícího, je jeho

práce. Dorůstající věřící je prospěšný věřící. Se vzrůstající zralostí je
stále více schopen přijmout zodpovědnost. Jeho úloha v křesťanské
službě se stává stále významnější. Jedním z nejvíce vzrušujících oka-
mžiků v životě otce a matky je, když vidí své dítě dorůstat do bodu
prospěšnosti. Rodiče jsou vzrušeni, když vidí, jak jejich dítě plní své
první úkoly a učí se prvním dovednostem. Když se dorůstající člověk
stává zodpovědným a prospěšným, to je známkou skutečného- úspě-
chu. Prospěšná služba je skutečným důkazem křesťanské zralosti. Je
důkazem toho, že jako věřící docházíme svého cíle.
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Plán lekce

Kristova služba
Kristův příklad prospěšnosti
Otcova sláva

Služba věřícího
Naplnění Ježíšovy služby
Prokázání zralosti skrze skutky
Pokračování pod vedením Ducha svatého

Souhrn

Cíle lekce
.

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• lépe porozumět hodnotě Ježíšovy služby;
• uvést do souvislosti službu Ježíšovu a službu věřícího.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu .

•
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Praktická část
Původně dal Bůh člověku prospěšnou službu. První záblesk pro-

spěšnosti člověka objevíme v zahradě Eden. Člověk zde pracuje.
"Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával
a střežil" (Gn 2,15). V celém Písmu je Bůh ukazován jako ten, kdo
stvořil svět a pracuje v něm. Když Bůh stvořil člověka, řekl: "Učifune
člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad
mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, 'nad zvířaty a nad celou
zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi" (Gn 1,26). Později
Bůh lidem nařídil, aby žili po celé zemi a spravovali ji. Bůh řekl:
"Podmaňte ji (zemi) a panujte" (Gn 1,28). V tomto bodě, jak jsme již
viděli v 1. lekci, Bůh byl velmi potěšen vším, co učinil.

Pak zasáhl hřích, o kterém jsme si již vyprávěli, a narušil to, aby
lidé dosáhli pod Boží vládou plnosti služby. Člověk byl vykázán ze
zahrady Eden a ze svého místa, odkud panoval nad zemí. Ale stále
ještě pro něj byla práce. O půdě Bůh Adamovi řekl: "Po celý svůj život
z ní budeš jíst v trápení ... v potu své tváře budeš jíst chléb" (Gn 3,11
až 19). Díky Bohu, že skrze Ježíše Krista člověk může být vírou
vykoupen ze hříchu! Skrze moc Ducha svatého člověk může znovu
dělat užitečné skutky, které pro něj Bůh původně zamýšlel. Vzorem
pro naši službu je sám Ježíš ..

KRISTOVA SLUŽBA

Kristův příklad prospěšnosti

Úkoll: Uveď, jaké Ježíšovo svědectví je větší než svědectvi; které vydal
Jan Křtitel.

Kniha Skutky apoštolů, kterou napsal Lukáš, začíná takto: "První
knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého
počátku" (Sk 1,1). V 10. kapitole knihy Skutků Lukáš zdůrazňuje
prospěšnost Ježíšovy práce: "Ježíš procházel zemí, všem pomáhal"
(Sk 10,38).

Na počátku své služby Ježíš uzdravil ochrnutého muže v sobotu.
Za to, že se to. stalo v sobotu, začali Židé Ježíše pronásledovat. Ježíš
jim odpověděl: "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji"
(J 5,17). Toto je konkrétní příklad prospěšnosti Ježíšovy práce .

•
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1 Co je podle J 5,36 větším svědectvím, než bylo svědectví Jana
Křtitele?
a) Ježíšova zázračná moc.
b) Ježíšovo přijetí obyčejných lidí.
c) Ježíšovy skutky.

2 Podle J 9,4 odpověz na následující otázky:
a) Jak dlouho musí Ježíšova práce podle jeho vlastních slov trvat?

b) Kdy jeho práce přestane?

Otcova sláva

Úkol 2: Vysvětli souvislost mezi Ježíšovou prací a Otcovou službou.

Ježíš by neudělal nic proti vůli svého Otce. JežÍŠ žil celý svůj život
proto, aby naplnil záměr svého Otce. Jednou řekl: "Můj pokrm jest,
abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo" (J 4,34).
Ježíš byl schopen každému říci, že jeho skutky, jeho život a jeho slova
byla Otcova. Na konci svého života mohl říci Otci: "Já jsem tě oslavil
na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil" (J 17,4).

3 Co je podle Ježíšových slov v J 10,25 tím, co o něm bude vydávat
svědectví?

............................................................ .

4 Proč podle J 17,4 přinesla Ježíšova práce slávu Otci?

SLUŽBA VĚŘÍCÍHO

Jak jsme již viděli, zralost věřícího je měřena mírou plnosti Ježíše
Krista. Jedním jasným měřítkem je proto Kristův charakter ve věřícím.
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Druhým, a stejně důležitým svědectvím o křesťanské zralosti je Kristo-
va služba, kterou věřící koná skrze Ducha svatého.

Naplnění Ježíšovy služby

Úkol 3: Uved', jak je nyní ve světě naplňována Ježíšova služba.

V J 14,12-14 řekl Ježíš důležitou pravdu o službě věřícího:
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit

skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli
budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven
v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Rozumíš těmto Ježíšovým slovům? Věřící podá důkaz o své křes-

ťanské zralosti tím, že koná skutky, které konal Ježíš. Tyto skutky .
oslaví Otce, tak jak ho oslavily skutky Ježíše samotného.

5 Kým je nyní naplňována Ježíšova služba ve světě?

Již jsme si řekli, že dosahování křesťanské zralosti je v Bibli někdy
přirovnáno k farmaření. Ježíš tuto ilustraci použil ve svém vyučování
o službě věřícího. Řekl: "Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste
šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo" (J 15,16). Dále Ježíš řekl,
že onje vinný kmen ajeho Otec je vinař. Věřícíje ratolest, která může
nést ovoce jen tehdy, když je napojena na vinný kmen.

6 Co je podle J 15,7 podmínkou k tomu, aby věřící dostal to, o co Ježíše
žádá?

7 Co musí podle J 15,10 věřící dělat, aby zůstával v Ježíšově lásce?

Nesení ovoce Ducha svatého v životě je svědectvím o službě vě-
řícího. Každý věřící si však musí pamatovat, že jeho služba je naplně-
ním služby Ježíšovy. Bez Ježíše nemůže věřící "činit nic" (J 15,5).
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Prokázání zralosti skrze skutky

Úkol 4: Vysvětli, jak sedm mužů, vybraných ve Sk 6,1-7, prokázalo
svědectví o své zralosti.

Řekli jsme si, že nedostatek prospěšnosti je znakem nezralosti.
Pisatel listu Židům si stěžuje: "Za takovou dobu už byste měli být sami
učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči"
(Žd 5,12). Hledal v nich svědectví o křesťanské zralosti. Být rostoucím
křesťanem znamenalo být prospěšným. Služba vyučování byla tím
svědectvím, které hledal. Důležitým veršem na toto témaje 2Tm 3,16
až 17:

V'eškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží
člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Slova náležité připraven jsou napsána kurzívou, protože v původ-

ním jazyce vyjadřují myšlenku zralosti. Pamatuješ si, že slovo zralý
znamená "dokončit" nebo "vybavit" a "zařídit". Božím záměrem je,
abychom byli' přivedeni do bodu zralosti nebo dokončení skrze jeho
Slovo. Pak budeme schopni dělat skutky, které Boha oslavují. Znovu
opakuji, Dobré skutky, které následují, budou svědectvím o tom, že
jsme k jejich vykonání byli "náležitě připraveni" a že se stáváme
zralými v Ježíši Kristu.

8 Přečti pečlivě Sk 6,1-7. Sbor měl jednu velkou potřebu. Aby tato
potřeba byla vyřešena, apoštolové a učedníci oddělili sedm mužů,
kteří byli zralí ke službě. Ve Sk 6,3 jsou uvedena dvě svědectví o zra-
losti těchto mužů. Napiš, která jsou to svědectví, a doplň jimi násle-
dující výrok:

Těch sedm mužů bylo plných a .

9 Těchto sedm mužů dostalo zodpovědnost nad záležitostí, která
způsobila v církvi potřebu (Sk 6,1- 7). Jak tito muži prokázali svědectví
o své zralosti?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1' •••••••••
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Protože tito lidé byli zralí, dospělí křesťané, mohli být postaveni
do zodpovědnosti nad záležitostí, která způsobila vznik určité potřeby
ve sboru. Prospěšnost pro sbor byla tedy svědectvím o jejich křes-
ťanské zralosti.

V oddílu Ko 1, kterým jsme se zabývali dříve, říká apoštol Pavel
o svých modlitbách za první.křesťany toto:

Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás
v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí, a duchovním
pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat
Pánu čest, a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých
skutků, budete růst v poznání Boha (Ko 1,9-10).

10 Co je podle Ko 1,10 svědectvím o tom, že věřící je na místě, kde
svým životem dělá Pánu čest? (MŮŽe se zdát, že každá odpověď je
správná, ale podívej se pozorně do Písma a najdi svoji odpověď tam.)
a) Věřící obecně dorůstá do zralosti.
b) Věřící již déle nehřeší.
c) Věřící ve svém životě bude prokazovat dobré skutky.
d) Věřící má vždy společenství s ostatními.

Verše Ef 2,8-10 poukazují na to,.jak a proč nás Bůh spasil. I když
se nyní zaměřujeme na důležitost dobrých skutků věřícího, neza-
pomeňme, že člověk může být spasen jenom prostřednictví něčeho

jiného.

1~ Jak může být člověk spasen podle Ef 2,8?

Tento oddíl zakončíme tak, že znovu zdůrazníme dva body týkající
se skutků věřících:

1. Člověku není odpuštěno pro jeho skutky ani není skrze ně
spasen. Odpuštění a spasení člověk přijímá pouze skrze svoji víru v to,
co Ježíš Kristus pro něj vykonal na kříži. Kristova smrt zaplatila cenu
za lidskou hříšnost. Člověk může být nyní spasen skrze Boží milost.
Tuto milost jsme si nezasloužili, je to láska a milosrdenství nám
g,oskytnuté zadarmo.



DŮKAZ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 163

2. Skutky sice ani nezachrání hříšníka ani nevykoupí věřícího,
nicméně jsou však záměrem nebo cílem křesťanova života. Byli jsme
zrozeni za tím účelem, abychom svými prospěšnými životy oslavili
Otce.

Pokračování pod vedením Ducha,svatého

Úkol 5: Vysvětli; jak Duch svatý chce vybudovat vztah mezi námi a
Kristem skrze charakter a skutky.

Duch svatý dává věřícímu život. Věřící se musí učit, jak dovolit
Duchu svatému, aby řídil jeho život. Většina našeho studia se týkala
právě tohoto. Kristův charakter je svědectvím toho, že Duch svatý řídí
naši osobnost. Svědectvím toho, že Duch svatý řídí naši mysl a vůli,
jsou však skutky - skutky, které jsou pokračováním Kristovy služby a
které oslavují Otce. '

Dary Ducha svatého jsou speciální schopnosti dané věřícímu k to- .
mu, aby konal Boží vůli. Ř 12 a 1K 12 jsou důležité biblické oddíly,
které se týkají vyučování o těchto zvláštních schopnostech. V Ř 12,5-6
je uvedeno, že

i my, ač je nás mnoho,jsme jedno tělo v Kristu ajeden druhému
sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti,
která byla dána každému z nás.
Rozdílné funkce údů našeho fyzického těla dobře ilustrují rozdílné

duchovní služby věřících. Prsty na rukou musí být schopné provádět
určité úkony, jako j~ např. držení nástrojů. Tvoje prsty na rukou musí
vést tužku, kterou používáš v tomto kursu. Ale prsty na nohou nejsou
stejné jako prsty na rukou. Jen velmi málo lidí může užívat své prsty
na nohou stejně jako prsty na rukou!' Prsty na nohou nám však
pomáhají udržovat rovnováhu, chodit, běhat, atd.

I
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12 Přečti si oddíl Ř 12,6-8. V těchto verších mohu spočítat sedm
rozdílných služeb pro věřící. Zkus je najít a vyjmenovat (první dvě jsem
pro tebe napsal jako vzor).

a) Prorocké slovo. e) .

b) Sloužit. f) .

c) . g) .

d) .

Dary Ducha svatého jsou nejčastěji studovány z lK 12. Je zde
řečeno, že:

Jsou různá obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale
tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí
všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společ-
nému prospěchu (lK 12,4-7). .

13 V lK 12,8-11 je vyjmenováno devět speciálních schopností nebo
darů. Tři z těchto darů mají co do činění s mluvením. Říkáme jim dary
řeči. Odděl je od ostatních darů a vyjmenuj je:

a) .

b) :~.

c) .

Další tři dary uvedené v tomto oddíle mají co do činění se zvláštní
duchovní mocí. Jsou to: 1) moc k víře, 2) moc k uzdravování, 3) moc
k působení mocných činů. Vidíš, že tyto speciální dary uschopňují
věřícího k tomu, aby dělal mnoho úžasných skutků, které dělal Ježíš.

Poslední tři dary z lK 12,8-11 se týkají nadpřirozené schopnosti
myslet a rozumět. Tato schopnost převyšuje běžnou lidskou schopnost
myšlení. Jsou to: 1) slovo moudrosti, 2) slovo poznání, 3) dar rozlišo-
vání duchů. .
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Každá z těchto zvláštních schopností napomáhá tomu, aby věřící
dělali speciální skutky, které vypovídají o podobě Ježíše Krista.Tyto
dary vždy přitáhnou pozornost k Ježíši, ne k osobě, skrze kterou
fungují. Celá jedna kapitola v Bibli (1K 14) mluví o tom, jak tyto dary
fungují. Dobrá připomínka je obsažena v 1K 14,12: "Když tak horlivě
usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které
slouží růstu celé církve."

14 Jako věřící musíme podřídit své životy Duchu svatému tak, aby
mohl změnit náš charakter a skutky podle své vůle. Jaký vztah mezi
námi a Kristem chce Duch svatý budovat skrze charakter a skutky?

SOUHRN
Ježíš jednou řekl podobenství o práci (viz Mt 21,28-31). Jedná se

v něm o dva syny. Otec požádal staršího syna: "Synu, jdi dnes pracovat
na vinici." Syn. mu nejdřív odpověděl: "Nechce se mi", ale později
změnil svůj názor a šel. Potom šel otec za druhým synem a požádal ho
o stejnou věc. Druhý syn odpověděl: "Ano, pane", ale nešel. Pak se
Ježíš zeptal těch, kteří mu naslouchali: "Kdo z těch dvou splnil vůli
svého otce?" Jeho posluchači mu řeklín..Ten starší." Poselství tohoto
příběhu je jasné. Konání Boží vůle je to, co se počítá - nikoli mluvení
o ní. Život prospěšný pro druhé je mocným svědectvím o křesťanské
zralosti.
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15 V, Mt 25,34-36 Ježíš zmiňuje šest dobrých skutků, které konali
spravedliví lidé, Přečti tento oddíl a uvedené skutky vyjmenuj (první
z nich jsem pro tebe uvedl jako příklad),
a) Krmit hladové.

b) .," ,'" ,.,""', .. ,." .. ,:,""", ,', .. ,", ..

c) : ' .

d) .

e) - .

f) .

Ježíš řekl, že dobré-skutky, které udělali spravedliví pro lidi v nouzi,
jim jsou počítány, jako kdyby byly udělány pro něho samotného
(Mt 25,37-40).

Je mnoho oddílů z Písma, které bychom ještě mohli studovat.
Naším záměrem však je, abys porozuměl jednoduché pravdě, že
prospěšnost našeho křesťanského života je svědectvím o křesťanské
zralosti. "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi", řekl Ježíš, "aby viděli
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích" (Mt 5,16).
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. .

· .. 1 Bůh chtěl, aby člověk měl moc nad rybami, ptáky a zvířaty.

· .. 2 Svědectví Jana Křtitele o Ježíši bylo větší než skutky, které dělal
sám Ježíš o

• • o 3 Dary Ducha svatého umožňují, aby věřící. konal ve svém životě
skutky jako Ježíš. .

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedené otáz-
ky.

,4 Jakou myšlenku obsahuje výraz "náležitě připraveni"?

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\

i

Jaké jsou podle lK 12,8-11 tři speciální dary, skrze které dává Duch
svatý křesťanům nadpřirozenou schopnost mluvit?

s . o o o o •• o •••••• o o o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 .

7. 0- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vyjmenuj tři ze šesti dobrých skutků, které Ježíš doporučoval spra-
vedlivým v Mt 25,34-36.

8 .....

9 o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••

10 o •••••• o o •••••••• o o o •••••••••• ; •••••••••••••
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Odpovědi na studijní otázky

1 c) Ježíšovy skutky.

9 Tím, že vykonávali prospěšnou práci pro sbor.

2 a) Dokud je den. b) V noci.

10 c) Věřící ve svém životě bude prokazovat dobré skutky.

3 Skutky, které učinil ve jménu Otce.

II Boží milostí skrze víru.

4 Protože mu Otec svěřil svoji práci.

12 a) Viz pf.
b) Viz pf.
c) Učit.
d) Povzbuzovat.

e) Rozdávat.
O Stát v čele (v autoritě).
g) Starat se o trpící.

5 Křesťanskými věřícími.

13 a) Proroctví. c) Dar výkladu cizích jazyků.
b) Mluvení v cizích jazycích.

6 Musí zůstat v Ježíši a Ježíšova slova v něm.

14 Duch svatý v nás chce formovat Kristův charakter a' ukazovat skrze
nás Kristovy skutky.

7 Zachovávat Ježíšova přikázání.

15 a) Viz př.
b) Napojit žíznivé.
c) Ujímat se cizinců.

.d) Oblékat nahé.
e) Navštěvovat nemocné,
O Navštěvovat vězně.

8 Ducha svatého; moudrosti.
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10. lekce

Důkaz duchovní proměny

Určitě jsi rád, že se blížíš ke konci tohoto kursu. Vždycky zakou-
šíme radost, když ukončíme něco důležitého. Těšilo mě, že jsem tě
tímto kursem mohl vést. Na této cestě jsi se seznámil s mnohými částmi
Bible. Křesťanská zralost je předmětem, který je velmi blízký Božímu
srdci.

Společně jsme studovali obrazy křesťanské zralosti, pokrok ve
křesťanské zralosti a nakonec důkazy křesťanské zralosti. Tato po-
slední sekce nám poskytla měřítko, jak ohodnotit náš pokrok. Ti, kteří
dozrávají jako věřící, se začnou dívat a jednat jako Ježíš Kristus. Ve
svých životech začnou stále více a více prokazovat jeho charakter a
jeho skutky.

Možná jsi trochu zklamán, když vidíš cíl. Zdá se, že jeho dosažení
je tak náročné. Jsme lidské bytosti. Měřit sebe sama měřítkem toho,
čeho dosáhl ve svém životě na zemi Ježíš, se zdá obtížné. Hlavu
vzhůru! Bůh nám nejenom dává měřítka, ale pomáhá nám také dosáh-
nout cíle. Je to největší Boží potěšení, když vezme slabé lidi a prokáže
svoji moc tím, že je promění. To je velká naděje našeho povolání
v Ježíši Kristu.
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Síla ve slabosti
Boží sláva
Boží moc

Pochybnosti a odsuzování sebe sama
Pochybnosti o našich schopnostech
Pochybnosti způsobené satanovým obviňováním

Proměna skrze Ducha svatého

Plán lekce

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• vysvětlit, jak lze v lidské slabosti vidět Boží slávu;
• popsat za pomoci konkrétních příkladů výsledky Boží proměňující

moci v člověku.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.
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Praktická část

síLA VE SLABOSTI

Úkoll: Uveď zdroje síly a slabosti věřícího.

Lidé, kteří se zabývají studiem ptáku, říkají, že ptáci létají mnohem
výše na delší vzdálenosti než na kratší. Jsou pro to tři důvody: Za prvé,
tím, že letí výše, mají lepší rozhled a snadněji najdou svůj směr. Za
druhé, letí tak výše než ptáci, kteří by je mohli ulovit jako kořist. Za
třetí, řidší vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry jim napomáhá k rych-
lejšímu letu. Všechna tato fakta jsou pro ptáky pomocí k tomu, aby
doletěli ke vzdáleným cílům.

Věřící se z toho může poučit. Kdyžje naplněn pochybnostmi, dívá
se na život z tak nízké perspektivy, že nevidí svoji cestu, a satan jej
pokouší. Jen když vystoupí výše, do čistého vzduchu Božího pohledu
najeho život, přijímá duchovní zrak a sílu k dosažení Božího cíle. Snad
jsi již někdy řekl: "Nevěřím, že někdy mohu dosáhnout duchovní
zralosti. Jsem tak slabý. Jak jen mohu být někdy podobný Ježíši?"
Přesně tento postoj může být startovní čarou pro správný směr. Když
se člověk ve svých vlastních schopnostech cítí silný, bude mít tendenci
na ně spoléhat. Věřící, který rozpoznává vlastní slabost, si lépe uvědo-
mí svoji potřebu vzhlížet k Bohu pro pomoc.

1 Vyjmenuj zdroje síly a slabosti věřícího.

Boží sláva

Úkol 2: Na základě lK 1,2ťr31 úkol, čím se má věřící chlubit.

Již jsme viděli, že člověk vzdálený od Boha se snaží ukázat svoji
nezávislost vzpourou a hříchem. Vyvyšuje lidskou moudrost a závisí
na lidské síle. To se opakuje v každé civilizaci. Bůh vyvolil Kristovu
oběť a víru jako prostředky k tomu, jak nás smířit se sebou samým. To
uráží myšlení světa.
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V 1K 1,21 Pavel nazývá poselství evangelia "bláznovskou" zvěstí.
Je to zvěst o závislosti na Bohu. Svět to odmítá. Pravda této zvěsti má
k naší studii důležitý vztah. Uvádíme zde významný oddíl Písma, který
o tomto předmětu pojednává. Přečti si jej pozorně:

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho
moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho
urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan-
bil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené
v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby
to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychlou-
bat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám
stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
jak je psáno: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu' (doslovný překlad
anglického originálu: "Kdokoli se chce chlubit, musí se chlubit tím,
co udělal Pán") (1 K 1,26-31).

2 Podle 1K 1,26-31 je moudrostí věřícího
a) Kristus Ježíš. .
b) Bible".
c) jeho mentální růst.

3 Čím se má věřící podle 1K 1,26-31 chlubit?

Bůh touží po tom, aby jej člověk oslavil - ne aby byl člověk
nástrojem, který Bůh používá. Je to těžké, když nástroj je silný nebo
krásný. Mělo by to povzbudit většinu z nás, protože víme, že nemů-
žeme nic dělat sami ze sebe. Jsme tedy velkou příležitostí pro Boha,
aby skrze nás zjevil svoji slávu.

Život apoštola Pavla je př-íkladem zjevení Boží slávy skrze lidskou
slabost. Ačkoli byl Pavel hodně vzdělán, měl mnoho lidských slabostí,
které jej tížily. Jednou z nich byl bolestný "osten v těle". Pavel žádal
Boha, aby tento osten odstranil (2 K 12,7-8). Bůh mu však řekl: "Stačí,
když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla" (2K 12,9).
Apoštol dále napsal:

A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula
moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pro-
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následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem
silný (2K 12,9-10).
Bůh nás utvořil tak, abychom ho mohli oslavovat. Snažme se

oslavovat Pána vším, co děláme a říkáme.

Boží moc

Úkol3: Na základě verše Ez 2,2 vysvětli, co umožnilo Ezechielovi, aby
se před Bohem postavil na nohy.

Jiným příkladem zjevení Boží moci skrze lidskou slabost je staro-
zákonní prorok Ezechiel. Když ho Bůh povolal, byl to třicetiletý kněz.
Jeho národ byl po ražen a postupně ničen. Kněžství, smysl jeho života,
bylo téměř bezcenné - pracoval jako zajatec na farmě. V prvních dvou
kapitolách Ezechiele čteme o tom, jak ho Bůh za těchto okolností
povolal. Stalo se to uprostřed strašné bouře (Ez 1,4). Ta bouře musela
reprezentovat zmatek, který Ezechiel ve svém životě prožíval. Bůh
skrze ni zjevil svoji moc. Přečtěme si vyprávění samotného Ezechiele
(Ez 2,1-3):

Když jsem to spatřil, padl
jsem na tvář a slyšel jsem hlas
mluvícího. Řekl mi, ,Lidský sy-
nu, postav se na nohy; budu
s tebou mluvit.' Jakmile ke mně
promluvil, vstoupil do mě duch
a postavil mě na nohy. I slyšel
jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi,
,Lidský synu, posílám tě k izra-
elským synům'.
Oslovení lidský synu, které Bůh pro Ezechiele použil, je velmi

zajímavé. Je to silné slovo, které přitahuje pozornost k Ezechielovu
lidství. Toto oslovení se v knize Ezechiel vyskytuje velmi často. Bůh
neustále Ezechielovi připomíná, že chce pracovat skrze jeho lidství.
Jméno Ezechiel znamená "ten, koho Hospodin posílí" nebo "ten,
jehož charakter je osobním důkazem Božího posílení'. Dnes bychom
takovou osobu popsali rčením, "Kdyby ten člověk udělal někdy něco
dobrého, lidé budou vědět, že je to od Boha!" Ezechiel je pro nás
dobrým příkladem, jak svým jménem, tak svými skutky.
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4 čti Ez 2,2 a odpověz na následující otázku: Jak byl Ezechiel schopen
povstat před Bohem na vlastní nohy?
a) Ezechiel vstal ze své vlastní moci.
b) Ezechiel povstal jako odpověď na Boží příkaz.
c) Boží Duch vstoupil do Ezechiele a postavil ho na nohy.

Ezechielova osobnost byla proměněna Boží mocí. Díky této pro-
měňující moci mohl dříve slabý a zmatený Ezechiel potvrdit: "Vykonal
jsem, co mi bylo přikázáno" (Ez 12,7). Svojí dlouhou a plodnou
službou oslavil Boha.

POCHYBNOSTI A ODSUZOVÁNÍ SEBE SAMA

Mnozí lidé, které Bůh povolal k tomu, aby mu sloužili, cítí, že
nejsou schopni to dělat. Takový pocit sám o sobě není špatný. Někdy
však je zdrojem tohoto pocitu nedostatek víry v Boha, který nás stvořil.
Ten pak vede slabého křesťana k tomu, aby odsuzoval sám sebe (tj.
prohlašovalo sobě, že je vinen). Bůh zná naše slabosti. Když si nás
Bůh vyvolí, dá nám sílu a moc k uskutečňování jeho povolání. Když
dovolíme, aby nás pochybnosti a odsuzování sebe sama zadržely od
naplnění Božího záměru, chybí nám víra v Boha.

Pochybnosti o našich schopnostech

Úkol 4: Vyjmenuj čtyři věci, které měl vykonávat Timoteus, aby všichni
mohli vidět jeho pokrok.

V Ex 3 čteme, jak Bůh povolal Mojžíše, aby mu sloužil. Mojžíš
pochyboval o tom, že byl schopen Bohu sloužit. Když k němu Bůh
zázračným způsobem z hořícího keře mluvil, Mojžíš odpověděl: "Tu
jsem" (v. 4). Bůh mu řekl, že ho posílá k egyptskému faraonovi, aby
mohl vyvést Boží lid ze země. Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já,
abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" (V. 11). Bůh
odpověděl: "Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě
poslal" (v. 12). Pak Mojžíš vychrlil sérii výmluv: "Co 'jim řeknu?"
(v. 13). "Nikoli, Izraelité mi neuvěří" (Ex 4,1). A nakonec: "Ne, Pane,
neposílej mě. Nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani
nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neo-
bratný jazyk" (v. 10). Hospodin mu však řekl: "Kdo dal člověku ústa?
Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali
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ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co
máš mluvit!" (V. 11-12). Ale Mojžíš namítk-.Ne, Pane, prosím, pošli
někoho jiného" (v. 13). V tomto okamžiku vzplanul Hospodin proti
Mojžíšovi hněvem.

Je zajímavé, když si v tomto příběhu o Mojžíšovi všímáme Boží
trpělivosti. Bůh rozuměl jeho pochybnostem a byl ochoten se zabývat
každým jeho problémem. Když-však Mojžíš ve svém sporu s Bohem
pokračoval, problémem se stal nedostatek víry. Nakonec Mojžíš do
Egypta šel a jeho jistota rostla každým dnem, protože mu Bůh pomá-
hal. Mojžíš se stal velkým Božím vůdcem.

Možná sis jako věřící během tohoto kursu začal uvědomovat svůj
smysl. Na tvém životě leží významné Boží povolání. Dosažení cíle
křesťanské zralosti se zdá být obtížné. Tak, jak rosteš v Bohu, si
uvědomuješ, že budeš mít stále více povinností. O svých schopnostech
můžeš pochybovat dokonce tak jako Mojžíš, ale když tě Bůh povolává,
zaslibuje ti pomoc. Bůh utvořil každou část našich bytostí. Zná nás
lépe než my známe sami sebe. Naši vlastni neschopnost musíme pie-
konat tím, že budeme uplatňovat svoji víru v Boha. Bůh je Bohem moci
ajeho slávaje ukázána tehdy, když použije slabé lidi k tomu, aby dělali
velké skutky.

,I

5 Čti 1Tm 4,11-16. Ve verši 12 Pavel radí, aby Timoteem nikdo
nepohrdal, protože je
a) nepříliš hezký.
b) mladý.
c) slabý.

6 Pavel v lTm 4,13-15 radil Timoteovi, aby uplatňoval čtyři věci, aby
jeho pokrok byl ve všem patrný. Uveď seznam těchto čtyřech věcí
v pořadí, v jakém jsou zmíněny.

a) .

b) .

c) .

d) .
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Pochybnosti způsobené satanovým obviňováním

Úkol 5: Uved' hlavní zdroj pochybností a způsob, jak je můžeš překonat.

Mnohokrát v nás satan působí pochybnosti o sobě samých. Satan,
jak jsme již viděli, je náš protivník. Snaží se nás uvádět do zmatku.
Obviňuje nás a poukazuje na naše slabosti. Někteří křesťané jsou
satanovými útoky odrazeni. Věří lžím. To, co jim satan namlouvá,
potvrzuje jejich vlastní pocity o sobě samých, a tak sami sebe odsuzují.

Po 70 letech strávených v zajetí Bůh umožnil svému lidu, aby se
vrátil zpět domů, do Jeruzaléma. Jako duchovní" vedoucí.byl vybrán
veleknězJ óš ua (nezaměň tohoto Jóšuu s J ozuem, který poprvé přivedl
izraelský lid do zaslíbené země). Když se Boží lidé dostali zpět do
Jeruzaléma, okamžitě začali znovu stavět chrám. To byla dobrá zprá-
va! Brzy však byli odrazeni znovu. Objevili se protivníci a lidé začali
reptat. Poté, co byly položeny základy, lidé vzdali práci na 16 let!
Nakonec Bůh povolal proroka Agea a Zacharjáše, aby uvedli lid znovu
do díla. Bůh ve zvláštní vizi řekl Zacharjášovi, co je jedním z největších

" problémů.

7 čti Za 3. Kdo byl připraven vznést obvinění proti Jóšuovi? '

8 čti znovu Za 3,3. Proč mohl satan Jóšuu obviňovat?

Špinavý oděv, který Zacharjáš viděl na Jóšuovi, asi představoval
chyby, které Jóšuaa lid udělali. Přesto však Hospodinův posel odpo-
věděl na satanova obvinění takto: "Hospodin ti dává důtku, satane,
důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek
vyrvaný z ohně?" (Doslovný překlad anglického originálu: "Tento"
muž je jako oharek vyrvaný z ohně.") (Za 3,2). Ve verších 4-5 je
řečeno, Že lidé svlékli z Jóšuy špinavý šat a oblékli mu čistý. Na hlavu
mu vložili čistý turban, který byl symbolem Boží autority. Verše 6-7
vypovídají o J6šuově novém vztahu k Bohu. V posledních verších této"
kapitoly se dočteme o tom, jak Bůh'tento vztah požehnal.
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Písmo nám ukazuje, jak satan využívá naše slabosti a soustřeďuje
na ně naši pozornost. To má za následek, že o sobě pochybujeme a
jsme odrazováni. Mnohokrát to věřící jednoduše vzdají. Všimni si
však, že Bůh sňal z J6šuy špinavý šat a oblékl mu nový. Bůh se postará
o tvé slabosti a pochybnosti, když přestaneš naslouchat satanovu obvi-
ňováni.

To, co satan svým obviňováním v lidech působí, se nazývá odsu-
zováni. Odsuzováni znamená "prohlásit někoho za neschopného nebo
nehodného" nebo "odsoudit někoho a prohlásit jej vinným". V Ř 8,1
je jasně řečeno: "Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou
v Kristu Ježíši". Jan říká: "Kdo v něho (tj. Syna Božího) věří, není
souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jedno-
rozeného Syna Božího" (J 3,18). Satan se nás snaží odsoudit a sou-
středit na naše slabosti. Zabraňuje nám tak v dosažení našeho vítěz-
ství. Bůh promění naše osobnosti svojí Boží mocí, ale jen tehdy, jestliže
mu dovolíme, aby to udělal.

J eden z obrazů, které Bible používá k objasnění Božího konečného
vítězství nad satanem, je popsán ve Zj 12,10-11: '

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda je ho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před
Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev
Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.

9 Ve výše uvedených verších Zj 12,10-11 označ tužkou tři věci (1), (2),
(3), které přinesly věřícímu vítězství nad satanem. Tyto tři vlastnosti
jsou dnes pro nás také dostupné. Pamatuj na tuto pravdu z Písma:
"Ten, který je ve vás, je větší" (doslovný překlad anglického originálu:
"mocnější") "než ten, který je ve světě" (ll 4,4).

PROMĚNA SKRZE DUCHA SVATÉHO
Úkol 6: Vysvětli, jak je ve Sk 17,6 popsána duchovní proměna věřících.

Bible je pro nás velkým povzbuzením. Většina lidí, které si Bůh ke
svému dílu vyvolil, byla jako my. Byli mezi nimi Mojžíš, Jozue, Eze-
chiel, Pavel, Timoteus a. mnozí jiní. Byli také jenom lidé a měli
normální slabosti, ale Boží Duch do nich vstoupil a proměnil je. Ve
knize Skutků se o takové proměně vypráví. Učedníci byli po Ježíšově
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ukřižování odrazeni a rozprchli se. Dokonce ani Ježíšovo vzkříšení
jejich problém nevyřešilo. Ale když na ně sestoupil Duch svatý, jak
Ježíš zaslíbil, věci se změnily. Učedníci pracovali a svědčili s velkou
mocí. ,

. 10 čti J 14,26. Ježíš svým učedníkům řekl, že jim Otec pošle Ducha
svatého. Jak Ježíš Ducha svatého nazval?
a) Přímluvce.
b) Uzdravovatel.
c) Moc.

Ve Sk 1,8 Ježíš svým učedníkům řekl: "Ale dostanete sílu Ducha
svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky a Jeruzalémě a
v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." Kniha Skutků
nám vypráví příběhy o lidech, kteří byli proměněni. Učedníci byli
prostí lidé. Neměli žádný speciální výcvik.Bylito lidé se svýmivlastní-
mi konkrétními slabostmi. Pod mocí Ducha svatého však "převrátili
svět vzhůru nohama". Byli silní, i když trpěli a stáli tváří v tvář smrti.

11 "Ti,kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám " (doslovný překlad
anglického originálu: "ti, kteří obrátili svět vzhůru nohama, k nám
přišli také") (Sk 17,6). Tato věta byla pronesena o věřících, kterým
pomáhal Duch svatý. Jak byli věřící, kterých se tento citát týkal,

\ .duchovně proměněni?

Máme stejnou příležitost k tomu, abychom přinášeli svědectví
o Ježíši Kristu v moci Ducha svatého. Známe cíl našeho křesťanského
života, ale jsme příliš slabí na to, abychom jej dosáhli ve své vlastní
síle. Když jsme slabí,:Bůh se v nás může stát silným. Jeho Duch nás
může postavit na nohy. Jeho Duch nás může uschopnit k tomu,
abychom plnili úkol, ke kterému nás posílá. Jeho Duch do nás vkládá
přirozenost Boží: Tato přirozenost nás pobízí, abychom dorůstali
k našemu cíli, abychom se stali podobnými Kristu. Tímto cílem je
skutečná křesťanská zralost.
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Kontrolní test

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

1 Co je výhodou toho, když na své životy pohlížíme tak, jak na ně
pohlíží Bůh?

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.

· .. 2 Věřící se může chlubit tím, co udělal Pán.

Věřící se může chlubit tím, .

· .. 3 Mojžíš namítal Bohu, že je špatný řečník.

Mojžíš namítal Bohu, že .

· .. 4 Odsouzení znamená prohlásit někoho za schopného a cenného.
Jeto odsouzení někoho nevinného.

Odsouzení znamená prohlásit někoho za a .

Je to odsouzení někoho .

PŘIŘAZOVÁNÍ. Je zde uvedeno několik názorných příkladů zá-
kladních pojmů z této lekce. Připoj každý názorný příklad (5-9)
k pojmu, ke kterému se nejvíce hodí (a-e) tak, že napíšeš správné číslo
-do mezery před příslušným pojmem.

5 Apoštol Pavel měl sice slabosti, včetně bolestivého "ostnu v těle",
o jehož odstranění Boha žádal, ale byl mocným Božím služebníkem.

6 Bůh velmi často nazval Ezechiele "lidským synem".
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7 Ačkoli Bůh trpělivě naslouchal Mojžíšovým výmluvám, .vzplanul
hněvem, když se Mojžíš jeho plánu neustále vzpíral.

8 Timoteus byl mladý muž a Bůh radil lidem, aby jím pro jeho mládí
nepohrdali. •

9 Satan byl připraven obviňovat Jóšuu (velekněze v období obnovy
Izraele), když se Jóšua před Hospodinovým poslem ukázal ve špina-
vých šatech.

· .. a) Bůh rozumí našim slabostem, ale očekává, že budeme konat
jeho vůli ve víře v jeho pomoc.

· .. b) Bůh nám chce připomenout naši lidskost, abychom mohli být
závislí na jeho moci .

... c) Satan se snaží přivést věřícího k odsouzení za jeho neúspěch.

· .. d) Krátká doba duchovní zkušenosti věřícího by mu neměla zabrá-
nit v tom, aby byl příkladem pro ostatní věřící.

· .. e) Boží moc je nejsilnější, když je věřící slabý.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí Ge jen jedna).

10 Satan stojí před Bohem a snaží se pracovat proti bratřím jako
a) donašeč. -
b) žalobce.
c) had obecně.
d) falešný prorok.

Dbej na to, abys dokončil svoji studentskou zprávu pro sekci III a
vrať list s odpověďmi svému instruktoru lel.
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Odpovědi na studijní otázky

1 Bůh je zdrojem síly a lidské bytosti jsou zdrojem slabosti.

7 Satan.

2 a) Kristus Ježíš.

8 J6šua byl oblečen do špinavého šatu.

3 Tím, co Pán udělal.

91) Krev Beránkova.
2) Slovo svého svědectví.
3) Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

4 c) Boží Duch vstoupil do Ezechiele a postavil ho na nohy.

10 Přímluvce (doslovný překlad anglického originálu: pomocník).

5 b) mladý.

II Tito věřící byli duchovně proměněni skrze Ducha svatého.

6 a) Předčítání Písma.
b) Kázání.
c) Vyučování.
d) Nezanedbávat svůj duchovní dar.
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Odpovědi na kontrolní testy
1. lekce:

1Š
2Š
3D
4Š ..
SD
6 a) Plně vyvinutý.

c) Dokončený.
d) Celistvý.
e)Uukončený.

7 c) Duch.
8 b) Jako model správného

vztahu Bůh - člověk.
c) Aby člověk měl život v hoj-

nosti .
9 satan

10 kterékoli dva z následujících:
půda podél cesty, skalnatá
půda bez vlhkosti, půda s tr-
ním, dobrá země.

2. lekce:

10
2D
3 Š; Ježíše Krista.
4 a) Duchovní.

b) Fyzická.
d) Duševní.
h) Sociální.

S a) Nemravný.
d) Cizoložník.
e) Homosexuál.

6 b) Povahu služebníka.

183

7 a) Rodina (jiná než manžel-
ka).

b) Přátelé.
c) Manžel nebo manželka.
d) Sousedé.

3. lekce:

1 Když se stane zralým věřícím.
2 a) 2)

b) 4)
c) 3)
d) 1)

3 b) Dítě.
c) Boží pole.
t) Půda.
li) Boží budova.
j) Chrám Ducha svatého

4 a) Zlato.
b) Stříbro.
c) Drahé kamení.

4. lekce:

1 Š; hraje velkou roli.
2D o

3 D; poroste pomaleji než ten;
kdo přijímá hutnou stravu.

4 Š; je jeho duch.
5D
6 a) se sami stali učiteli.
7 kterékoli čtyři z těchto devíti:

láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, věr-

o nost, tichost, sebeovládání.
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S.lekce:

I Š; nás pohání k akci.
2D
3D
4D
S Š; Skutky (nebo život).
6V
7D
8D
9V

lOV
l1D
12 Soudná stolice Kristova.

6. lekce:

1-7 tvé odpovědi
8Š
9Š .

10D
11 b) Společenství,' sdílení se,

podílení se.
12 Nezralost, nedostatek živé-

ho spojení, nemoc nebo po-
rucha jsou tři takovéto pří-
činy (ale existují i jiné).

7. lekce:

lŠ
2D
3D
4Š
Sš
6D
7Š
8 Pokání.
9 Víra v Boha.

10 Křty.

11 Vzkládání rukou.
12 Vzkříšení z mrtvých.
13 Poslední soud.

8. lekce:

ID
2D
3Š
4D
SD
6 a) Dobrota.

c) Pokoj.
i) Trpělivost.
g) Laskavost.
j) Věrnost.
h) Tichost
1) Sebeovládání.
m) Láska.
o) Radost.

7 Tvá odpověď.

9. lekce:

ID
2Š
3D
4 Myšlenku zralosti.
S Proroctví.
6 Mluvení v cizích jazycích.
7 Výklad cizích jazyků.
8-10 kterékoli tři z následují-

cích: sytit hladové, dát pít
žíznivým, přijímat cizin-
ce. oblékat nahé, navště-
vovat nemocné, navštěvo-
vat vězně.
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10. lekce:

1 Pohlížení na svůj život Bo-
žím způsobem nám umožní,
abychom dosáhli Božího cí-
le.

2D
3D
4 Š; neschopného; nehodné-

ho; vinného.
5-9 a) 7

b) 6
c) 9
d) 8
e) 5

10 b) žalobce.
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