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KRÁLovsKÉ OBČANSTVÍ

"v nebesích ... " (Mt 6,9 NS)
Proč bychom měli psát o nebi, když mluvíme o modlitbě a uctívání?

Máme k tomu velmi dobrý důvod! Když se máme správně modlit,
musíme vědět, kým jsme a kam patříme. Musíme mít správný vztah
k tomu, ke komu se modlíme. Musíme mluvit o věcech zajímajících
jak nás, tak Boha. Je těžké, aby člověk bez jakýchkoli znalostí o far-
maření našel potěšení v rozmluvě s někým, kdo mluví jen o této
problematice. Říká se, že ne každý, kdo o nebi mluví, tam také půjde.
To je pravda. Ale pravdou je i to, že ten, kdo nikdy o nebi nepřemýšlí
nebo se za ně vůbec nemodlí, tam také nepůjde!

Pokud je nebe pouze pěkným místem v naší mysli a ne skutečností,
pak modlitby za ně žádný užitek nepřinesou. Nemůžeš svým myšlením
způsobit, že něco začne existovat. Nebe je skutečné místo, a ti, kdo
jsou Boží synové, tam půjdou. Proč bychom se tedy za ně neměli
modlit?



Osnova lekce
Naše srdce a náš domov

Občanství v nebi
Cizinci a poutníci

Naděje do budoucnosti
Nebe není žádná vysněná představa
Smrt není žádné selhání víry

Modlitba za současný svět
Příliš malá starost o tento svět
Příliš velká starost o tento svět

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• upřímně se modlit za to, abys našel zalíbení ve věcech nadpo-

zemských a aby tvůj život na zemi byl životem "poutníka";
• objasnit, jak přístup člověka ke smrti ovlivňuje jeho modlitby;
• rozpoznat občana nebes podle jeho skutků a přístupu k současnému

světu. .

Studijní aktivity
1.Přečti si oddíly 2K 4,16-18 a 2K 5,1- 5.Svými vlastními slovy napiš,

co tyto verše znamenají.
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2. Přemýšlej o někom, kdo nedávno zemřel, a modli se za jeho
nespasené příbuzné, kteří prožívají zármutek a nemají žádnou
naději.

3. Postupně projdi praktickou část lekce a odpovídej na studijní
otázky. Proveď kontrolní test. Své odpovědi zkontroluj s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici. Znovu si zopakuj ty otázky, na něž jsi
odpověděl nesprávně.

4. Projdi se svým domovem a zeptej se sám sebe: "Mohu toto všechno
opustit bez lítosti?" Pokud tvá odpověď zní "Ne", pak se modli, aby
ti Bůh zjevil věci neviditelné a věčné.

Praktická část
NAŠE SRDCE A NÁŠ DOMOV

Cíl I: Popiš věci, na základě kterých můžeme tady na zemi identifikovat
občana nebes.

Naše modlitby a naše uctívání je pro Boha přijatelné jen tehdy,
jestliže naše bohatství a náš domov je v nebi. Víra v po smrtný život
v nebi je jedním z rozdílů, odlišujících křesťana od ostatních lidí ve
světě. Víra v neviditelné a víra do budoucnosti odděluje věřícího od
nevěřícího. Odděluje toho, kdo se modlí, od toho, kdo se nemodlí.

1 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bohatství nevěřícího je v nebi.
b Domov věřícího je v nebi.
c Křesťan se liší od ostatních lidí ve světě.

Vzpomináš si, co Bible říká o Jákobovi a Ezauovi? Oba udělali
spoustu špatností. Zatímco jeden chtěl věci, které byly budoucí a
neviditelné, ten druhý se staral pouze o to, co mohl vidět a z čeho se
mohl každý den radovat. Co o nich říká Bůh? "Jákoba jsem miloval,
ale Ezauajsem nenáviděl." (Ř 9,13 NS) Rozdíl mezi dčtmi Božími a
dětmi ďáblovými je v umístění jejich bohatství. "Neboť kde je tvůj
poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6,21 NS)

Lidé se modlí za věci, které jsou pro .ně nejdůležitější. Prvotní
křesťané byli chudí, ale nebyli nešťastní. Trpěli, ale nestěžovali si.
Nebe pro ně bylo naprostou skutečností. Bylo to místo, kde byl jejich
Otec, a proto to byl pro ně domov. Nestar~i se o žádnou věc tohoto
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světa. Modlili se za sílu, trpělivost, věrnost a lásku k tomu, aby
odpustili svým nepřátelům. Když byli vysvobozeni z nebezpečí a pro-
následování, radovali se. Když vysvobozeni nebyli, čelili smrti beze
strachu. Jejich pronásledovatelé mohli zničit jejich těla, ale nemohli
zničit jejich duše. Ti křesťané věděli, že když zemřou, tak půjdou
domů. Těšili se na to, až budou v domě svého Otce.

2 Za co se prvotní křesťané modlili, když byli v nesnázích?

Občanství v nebi
Oblast, kde určitý člověk žije, obvykle rozpoznáme tak, že mu

nasloucháme. Místo, kde žijeme, má hodně co do činění s naším
životním stylem - způsobem, jak jednáme. Pro cizince je těžké, aby
zakryl skutečnost, že není domorodcem.

Občana nebes můžeš rozpoznat také rychle. Jeho řeč zjeví, kým je.
Může sice mluvit o věcech tohoto světa, ale když chvíli počkáš, brzy
začne mluvit o Ježíši a o "domově". Jeho řeč nebude hrubá a nelaska-
vá. Nerozhněvá: se tak snadno. Jeho slova budou pravdivá a milující.

3 Občana nebes můžeš poznat podle
\

a) toho, že si říká křesťan.
b) jeho řeči a chování.
c) vyučování sboru, který navštěvuje.

Občana nebes můžeš poznat na základě jeho modlitby. Cizinec se
může modlit ke svým bohům, ale jeho modlitby nemají žádnou naději,
jsou plné strachu. Nebeští občané se modlí s radostí. Vědí, že Ježíš je
živý a že slyší, i když ho nemohou vidět. Vědí, že je v nebi a že odpoví!

Občana nebes můžeš poznat podle jeho pozemského domova.
Nenajdeš v něm nenávist a závist. Nebudou -tam žádné knihy ani
časopisy se špatnými příběhy a obrázky. Uslyšíš tam zpěv, modlitby a
uctívání. Bude plný pokoje a štěstí. Věřící může mít ve svém po-
zemském domově kousek nebe!
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KŘESŤANSKÝ DOMOV

4 Jaké jsou znaky křesťanského domova?

Cizinci a poutníci
Boží synové jsou sice ve světě, ale neúčastní se světských špatností.

Jsou jako člun na vodě. Vše je v pořádku, pokud se voda nedostane
do člunu.

Boží synové jsou cizinci v tomto světě. Žijí zde a pracují zde, ale
nepatří sem. Jsou z jiné země! Nesmýšlejí stejně jako občané tohoto
světa. Nepřikládají věcem stejnou hodnotu. Našli zalíbení ve věcech
nadzemských, ne ve věcech pozemských!

5 Proč se Božímu dítěti může říkat poutník?

Tak tomu bylo s Abrahamem. Žil ve stanu. Nepovažoval ho za svůj
domov. Hledal město, jehož stavitelem je Bůh. To činilo jeho život
odlišným. To činilo i jeho modlitbu odlišnou. Měl bohatství, ale
nehledal je. Jeho synovec, Lot, hledal bohatství a ztratil všechno.
Abraham hledal v první řadě Boží vůli; Bůh mu poskytl vše, co
potřeboval. Občané nebes se modlí za správné věci!
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. Stejně tomu bylo s Mojžíšem. Dal přednost utrpení s Božími dětmi
před potěšením dočasného hříchu. Nemodlil.se za sebe. Nehledal své
vlastní pohodlí. Hledal, jak činit vůli Boží. Radoval se z toho, že Boží
lid byl vysvobozen z moci faraónovy. Jeho štěstím byla skutečnost, že,
šli domů do zaslíbené země. Tato naděje činila jeho práci neúnavnou
a jeho modlitby nesobeckými.

6 V čem se shodovaly modlitby Mojžíše a Abrahama?

Pavel se zřídka modlil za osobní vysvobození. Modlil se, aby bylo
dobře přijato Boží slovo. Modlil se za moc ke kázání Slova. Jeho srdce
a jeho domov byly v nebi. Pavel řekl, že by raději "šel" než "zůstal".
Přesto však zůstal a modlil se, protože zbývalo udělat ještě tolik práce.
Byl ochoten být cizincem a žít v cizí zemi proto, aby přinesl dobrou
zprávu o Ježíši těm, kdo ji ještě neslyšeli. Byl ochoten posečkat chvíli
na zemi, aby vytrval "k pokroku a radosti ve víře" druhých, kteří stejně
jako on tady byli poutníky (Fp 1,25 NS).

7 Proč byl Pavel najednou ochotnější k pobytu na zemi než k pobytu
v nebi?

NADĚJE DO BUDOUCNOSTI

Cíl 2: Objasni, proč smrt věřících neni selháním víry, a jak naděje
ovliviíuje druh modliteb, které se modlíme.

"V té naději jsme byli zachráněni; naděje však, kterou je vidět, není
naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to,
co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí." (Ř 8,24 - 25 NS) Bylo by
dobré, kdyby ses tyto verše z Písma naučil. Pamatuj, naděje ti pomáhá
čekat trpělivě na nebe.

Žijeme na této zemi bez toho, abychom viděli nebe. Nikdy jsme
neviděli svůj domov! Žijeme nadějí. Zatímco jsme na zemi, mnoho
věcí nás odrazuje, protože se nacházíme pod stejnou kletbou, která
byla uvalena na všechny lidi kvůli hříchu. Cítíme únavu. Onemocníme.
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Máme hlad a žízeň. Takže sténáme. Hříšnfk také sténá, protože trpí
stejně jako my. Ale naše sténání a sténání hříšníka se Liší.Hříšník sténá
bez naděje. Věřící sténá s nadějí. Víme, že jednoho dne tento svět

. opustíme a půjdeme do nebe. Naděje nám umožňuje, abychom byli
trpěliví. Hříšník nemá žádnou naději. Po utrpení tohoto života čelí
ještě většímu utrpení!

8 Jak se liší sténání věřícího od sténání nevěřícího v tomto světě pod
kletbou?

Máme ještě jinou naději. Modlíme se, aby se Kristus vrátil dříve,
než zemřeme. Když přijde ještě před naší smrtí, půjdeme s ním do
nebe bez umírání. Nebylo by to úžasné? Již prvotní křesťané se za to
modlili a my bychom v to v dnešní době také měli doufat a modlit se
za to.
Nebe není žádná vysněná představa

Naše modlitby a naše naděje nebude k ničemu, pokud je pro nás
nebe pouhý sen nebo představa v mysli. Nebe je skutečné místo. Bůh,
náš Otec, je v nebi.

Pavel vyprávěl vidění o nej-
vyšším nebi (doslovný překlad
z angličtiny; v NS je uvedeno
o "třetím nebi"). Mluvilo nebi,
kde je Bůh. Existuje nebe mra-
ků a nebe hvězd. Existuje "nej-
vyšší nebe", kde je náš Otec.

Pavel řekl, že tam slyšel
"nevypravitelné věci, o nichž
není dovoleno člověku pro-
mluvit" (2K 12,4 NS). Neměl
o skutečném nebi žádné po-
chybnosti. Viděl je! Nelze se
divit jeho slovům, že by již byl
raději s Kristem, než zůstal na
zemi!

..... .--( r
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9 Přečti si 2K 12,3 - 4 a řekni, jak Pavel reagoval.

Duch svatý působí, že pravda o nebi se pro nově obrácené stává
velmi skutečnou. Prvotní křesťané žili s nebem v mysli. Kniha Zjevení
nám vypráví o událostech v nebi, které se stanou na konci času. Zvláště
vypráví o slávě Krále králů, jehož trůn je v nebi. Chvála Bohu! Když
se nebe stane pro věřícího skutečností, je ovocem jeho víry uctívání a
chvála!

10 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Každý člověk Sl svým životním postojem vytváří své vlastní nebe.
b Nejvyšší nebe je místem Božího trůnu.
c Skutečnost nebe je věřícímu zjevena skrze Ducha svatého.
d Pravda o nebi je jen pro starší dospělé věřící.

Smrt není žádné selhání víry
Je zapotřebí, abychom něco řekli o smrti věřícího. Když naši drazí

onemocní-vždy se modlíme za jejich uzdravení. Je správné to tak
dělat. Ježíš uzdravoval nemocné a i dnesje stále uzdravuje. Ne všichni
nemocní věřící jsou však uzdraveni. Někteří umírají. Je jejich smrt
selháním víry?

Existují ti, kdo vidí smrt jako porážku. Modlí se za to, aby byl někdo
uzdraven a osvobozen. Pak, když místo uzdravení přijde smrt, jednají,
jako kdyby se stalo něco strašného. Prožívají pocit viny, jako kdyby
nějak selhali v modlitbě a ve víře.

Jak může být "cesta domů" selháním? Jestliže byl osten smrti
odstraněn, proč bychom měli být bodáni vinóu? Proč by měl být
katastrofou návrat věřícího do nebe?

Je smrt selháním víry? Ne. Opakováno tisíckrát, ne! Ve verši
ža 11,39 se mluví o těch, kdo zemřeli a nedočkali se splnění toho, co
bylo zaslíbeno, takto: "Osvědčili svou víru".
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11 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Ježíš dosud uzdravuje a vysvobozuje věřící ze smrti.
b Když věřící zemře, znamená to, že něčí víra selhala.
c Věřící by se neměl bát smrti, protože její osten už neexistuje.
d Ti, kdo se podle ža 11 nedočkali splnění zaslíbení, zemřeli ve víře.

Smrt není selháním víry. Pravý občan nebes to ví. Ti, kdo si velice
libují v tomto světě, na to zapomínají. Jejich modlitba není dokonalá,
protože příliš mnoho milují současný svět!
MODLITBA ZA SOUČASNÝ SVĚT

•

Cíl 3: Jmenuj některé z aktivit v tomto světě, které bychom se měli snažit
ovlivňovat modlitbou.

Svět není věčný. Pomine. Měli bychom se za něj modlit? Měli
bychom se snažit ho zlepšit? Bible nám říká, že bychom se měli modlit
za v moci postavené, za ty, kdo nad námi vládnou. Říká nám také, že
bychom měli milovat své nepřátele a modlit se za ty, kdo nás pronásle-
dují (Mt 5,44). Odpověď tedy zní: "Ano, měli bychom se modlit za
tento svět." Musíme mít na srdci, aby lidé žili v lepším světě. Ale
musíme také usilovat o to, aby svět byl lepším místem k životu. Je to
součástí našeho křesťanského povolání.
Příliš malá starost o tento svět

Občan nebes by měl být dobrým občanem země. Ve skutečnosti
by měl být vlastně nejlepším občanem země, příkladem v poslušnosti
nařízení a zákonů ustanovených vládou. Neměl by svévolně porušovat
zákon. Měl by odvádět daně. Věřící, který musí platit pokutu za
svévolné porušení zákona, je mizerným příkladem pro svoji "zemi".
Věřící, který se po svém spasení dostal do vězení za zločin, by těžko
přesvědčoval ostatní spoluvězně, že je občanem království spravedl-
'nosti!

Měli bychom se modlit, aby nám Bůh pomohl být dobrými občany.
Někteří věřící se tak "vznášejí ve výšinách", že "pozemskému" světu
nepřinášejí žádný užitek. To by se dít nemělo. Jsme solí země. Sůl
vylepšuje chuť potravy. Věřící vylepšují zemi. Svět je požehnán, proto-
že jsou v něm věřící. Jejich přítomnost přináší pokoj a radost. Jejich
modlitby podpírají vládce. Jejich spravedlnost posiluje národ.



KRÁLOVSKÉ OBČANSTVÍ 55

12 Uveď tři důvody, proč je občan nebes zároveň nejlepším občanem
této země.

Příliš velká starost o tento svět
Ovšem, můžeme však být tak zaměstnán světskými záležitostmi, že

zapomeneme, proč nás sem Bůh dal. Jsme solí země, ale naše "sla-
nost" je poznání Ježíše Krista a spravedlivý život, který nám Ježíš
pomáhá žít. Nemůžeme být solí země,jestliže ignorujeme fakt, že jsme
zde cizinci. Pomoci světu můžeme jedině tehdy, když mu pomůžeme
porozumět Božímu plánu. Nesmíme dovolit, aby věci tohoto světa
nám překryly úkol, který. nám J díš dal.

13 Co je to "slanost" věřícího?
'u

Měli bychom se modlit za dvě věci. Měli bychom se modlit, aby
naše zalíbení nepatřilo věcem tohoto světa. "Nemilujte svět ani to, co
je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm láska Otcova."
(tJ 2,15 NS) To je první věc, za kterou bychom se měli modlit, když
přemýšlíme o tom, jak se snažit zlepšit svět a být v něm dobrým
příkladem.

Druhou věcí, za kterou bychom se měli modlit, je to, abychom
neselhali ve vykonání úkolu, který nám Bůh dal. "Pokud jsem na světě,
jsem světlo světa." (J 9,5 NS) Tato slova Ježíš řekl, když ve světě byl,
a Ježíš je naším vzorem. Staral se o to, aby činil dobro. My bychom se
také měli starat o to, abychom činili dobro. Ježíš se modlil za nemocné.
My bychom se také měli modlit za nemocné. Ježíš vyháněl démony.
My bychom měli také vyhánět démony. Ježíš kázal evangelium Božího
království. My bychom také měli kázat evangelium Božího království.
Když byl Ježíš ve světě, byl světlo světa. Ježíš to řekl. Dále řekl: "Vy
jste světlo světa." (Mt 5,14 NS) A také řekl: "Jděte tedy a učiňte mými
učedníky všechny národy." (Mt 28,19 NS)
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VY JSfESVĚTLO SVĚTA

•14 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem. Věřící by
se měli modlit, aby
a jejich oblíbený politik zvítězil.
b jejich láska nebyla soustředěna na věci tohoto světa.
c měli to, co mají jejich sousedé.
d neselhali v plnění úkolu, který jim Bůh dal.

I když jsme v této zemi cizinci, máme udělat velký úkol. Jeho
naplňování nám může působit utrpení a bolest, ale to samé způsobilo
i Ježíši. Když Ježíš umíral na kříži, mluvilo svém díle na zemi a řekl:
"Je dokonáno." Pak šel do nebe. Šel domů! My také máme úkol
k dokončení. Až bude hotov, můžeme se radovat stejně jako Ježíš a
říci: "Je dokonáno." A pak stejně jako Ježíš můžeme jít domů. Jaký
úžasný den to bude, až se všichni dostaneme do nebe!
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jmenuj tři věci, které ukazují na občanství Božího dítěte.

2 Kde se nachází bohatství věřícího?

3 Uveď, jak Abrahamova a Mojžíšova víra v nebe ovlivnila jejich
modlitby.

4 Jakým rozdílným způsobem ovlivňuje kletba, které podléhá tento'
svět, věřícího a nevěřícího?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

5 Co měl Ježíš na mysli, když řekl, že jsme solí země?

6 Jmenuj dvě věci týkající se pobytu na zemi, za které by se občan
nebes měl modlit.

7 PRAVDA - LEŽ. Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým
výrokem.
a Smrt by se ke křesťanovi neměla přiblížit.
b Smrt věřícího je selháním víry.
c Osten smrti byl pro věřícího odstraněn.
d Smrt se nepřiblíží k věřícím, kteří budou naživu v době Kristova

návratu.
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Odpovědi na studijní otázky

8 Věřící sténá s nadějí. Nevěřící nemá naději.

1 Pravdivé výroky jsou bac.

9 To, co viděl, nemohl vyjádřit slovy.

2 Za sílu, trpělivost, věrnost a lásku k tomu, aby odpustil svým
nepřátelům,

10 Pravdivé výroky jsou bac.

3 b) Jeho řeči a chování.

11Pravdivé výroky jsou a, cad.

4 Žádná nenávist ani závist, ale zpěv, modlitba, uctívání, pokoj a
štěstí.

12 Respektuje vedoucí, poslouchá zákon, platí své daně.

5 Protože ve skutečnosti je občanem nebes, tady po zemi cestuje jen
po krátký čas.

13 Poznání Ježíše Krista a spravedlivý život, který nám Ježíš pomáhá
žít.

6 Oba hledali, jak činit Boží vůli.

14 Pravdivé výroky jsou bac,

7 Aby vytrval "k pokroku a radosti ve víře" druhých, dokud byl
na zemi.
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