
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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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
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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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