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,,A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se
provinili proti nám." (Mt 6,12 NS)

Tato lekce není složitá. Budeme se v ní zabývat podmínkami, jež
je nutné splnit, když chceme někomu odpustit nebo když chceme, aby
nám bylo odpuštěno. Může se stát, že ztratíme Boží odpuštění tím, že
odmítneme odpustit druhým? Bude nám Bůh stále odpouštět, i když
my to dělat nebudeme? Odpověď zní: "Ne, pokud tato slova zapsaná
v Bibli jsou pravdivá." A ona pravdivá jsou!

Je možné modlit se v duchu neodpuštění a očekávat, že Bůh
odpoví? Můžeme skutečně uctívat Boha a současně nenávidět svého
bratra? Můžeme se modlit za lidi, které opravdu nl(máme rádi?
Můžeme uctívat Stvořitele všeho lidstva a pak odmítnout jít evange-
lizovat lidi všech ras, národů a kmenů?

Modlitba a uctívání ovlivňuje náš postoj k druhým. Přemýšlej
o tom! Jako lidské bytosti máme jisté "sociální" potřeby, které musí
být naplněny. Jaký je účel modlitby a uctívání, pokud nám nepornůže
milovat naše bližní?



Osnova lekce
Podmínky k odpuštění

Modlitba za Boží odpuštění
Modlitba za milost odpustit

Podmínky pokoje
Lidský kříž
Kristovo jho

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozpoznat souvislost mezi odpuštěním od Boha a naším odpouště-

ním druhým;
• vysvětlit, co je lidský kříž a jak ho nést v modlitbě a uctívání.

Studijní aktivity
1. Přečti si znovu cíle tohoto kurzu na začátku knihy a přemýšlej, jestli

jsi schopen dělat všechno, co je tam uvedeno.
2. Nauč se verše Ml 6,14 -15 a Mt 11,28 - 30.
3. Zopakuj si otázky kontrolních testů v sekci II o prioritě uctívání.
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Praktická část
PODMÍNKY K ODPUŠTĚNÍ

Cíl 1: Popiš podmínky k odpuštění podle Ježíšových slov ve verších
Ml 6,14- ]5.

Vztah odpuštění k modlitbě a uctívání je vJežíšově vyučování velmi
jasný. Odkazoval se na něj, když se modlil modlitbu Páně, a konkrétně
se o něm zmiňoval poté, co modlitbu dokončil.

Své přátele umí milovat kdokoli a většina lidí umí odpustit těm,
koho milují. Odpuštění, o kterém Ježíš mluvil v Mt 6,14 -15, bylo však
adresováno těm, kdo se proti nám provinili. Ježíš neoslovoval tyto lidi
"přátelé". Řekl jen "těm, kdo proti nám zhřešili" (doslovný překlad
z anglického originálu). Mezi ně patří i naši nepřátelé a ti, kdo odmí-
tají říci "promiň".

1 Proč je odpuštění, kterému Ježíš vyučoval, obtížné?

Všimni si také, že Ježíš neřekl: "A odpusť nám, jako i my žádáme
odpuštění od těch, kteří se proti nám provinili." Ne, řekl to úplně jinak.
My máme odpustit těm, kdo se zachovali špatně. My máme žádat
Boha, aby odpustil nám. Jako křesťané bychom také měli žádat o od-
puštění ty, které jsme urazili. Boží odpuštění našich přestoupení není
založeno na tom, jestli nám budou lidé odpouštět. Je založeno na
odpouštění druhým, ať už nám chtějí odpustit nebo ne. Může se stát,
že lidé odmítnou žádat o odpuštění jak nás, tak Boha. To však pro nás
neznamená žádný rozdíl v tom, co máme dělat. Jestliže chceme, aby
nám Bůh odpustil, musíme jim také odpustit!

2 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Máme odpustit těm, kdo nám ublížili.
b Máme odpustit pouze tehdy, pokud nám jiní odpouštějí.
c Máme odpustit pouze našim přátelům, kteří se proti nám provinili.
d S odpuštěním máme čekat, dokud lidé neřeknou "promiň."

Je velmi snadné odpustit člověku, který řekne "promiň". Je však
velmi obtížné odpustit někomu, kdo odmítá činit pokání. Nemůžeš to
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ve skutečnosti dělat sám ze sebe. Lidský duch není duchem od-
pouštějícím. Proto je při odpuštění tak důležitá modlitba a uctívání.
Nejprve musí být v pořádku náš vztah k Bohu, a pak můžeme dát do
pořádku náš vztah k člověku. Proto říkáme, že odpuštění těm, kdo se
proti nám provinili, přichází skrze to, když především hledáme Boží
království. Pak, a jen tehdy jsme schopni odpustit těm, kdo nám
ublížili. Jeto jednou z věcí, které Bůh přidává věřícím, vjejichž životě
je Boží království na prvním místě. Jeto jednou z věcí, kterou nám
Bůh pomáhá činit, když ho uctíváme vším, co máme. Odpuštění těm,
kdo se provinili proti nám, vypadá takto:

SPRÁVNĚ/

~'-
--,

ODPUŠTĚNÍ KRÁLOVSTVÍ
DRUHÝM ...

VĚc PŘIDANÁ VĚc HLEDANÁ

3 Proč se potřebujeme modlit za to, abychom mohli odpustit?

Zvláštní, že ano? Možná by sis mohl myslet, že naopak máme
hledat, jak odpustit druhým, protože Ježíš řekl, že máme odpouštět.
Pak by obrázek vypadal takto:

ŠPATNĚ/

~' VĚc PŘIDANÁ VĚc HLEDANA
Vypadá to sice jako správný způsob, ovšem až na jednu věc.

Nemáme hledat odpuštění od těch, kdo nám ublížili. Myjsme Bohem
žádáni, abychom jim odpustili! Nehledáme odpuštění od druhých.
Hledáme to, abychom druhým odpustili! A proto je ta poslední
ilustrace chybná. Nemůžeš odpustit druhým sám ze sebe. Není to

....
• ODPUŠTĚNÍ

BOŽÍ DRUHÝM
ODPUŠTĚNÍ

• ,
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přirozené a není to lidské. Vyžaduje to pomoc shůry - pomoc Boží.
Pro odpověď se tedy vraťme k naší první ilustraci. Hledej Boží krá-
lovství a Boží slávu a Bůh ti pomůže, abys odpustil dokonce i svým
nepřátelům. Bůh ti odpustí!

4 V čem se dvě výše uvedené ilustrace liší?

Modlitba za Boží odpuštění
Ovšem, život věřícího začíná vírou a odpuštěním od Boha. Hříšník

hledá odpuštění. Bůh mu odpustí, ať už člověk odpustil druhým či ne.
Bůh mu odpustí, protože člověk věří - ne protože opustí svůj hřích!

Když jednou hříšník uvěří, není již déle hříšníkem! Ježíšova slova
v Mt 6,5 -13 platila věřícím! Ježíš říká: "Hledejte však nejprve Boží
království... a to všechno vám bude přidáno." (Mt 6,33 NS) Tak
můžeme získat schopnost odpustit druhým. Bůh nám dá moc a milost
k tomu, abychom to udělali!

S Když hříšník hledá odpuštění u Boha, Bůh mu odpustí, protože
hříšník
a) odpouští druhým.
b) věří.
c) přestane hřešit.

6 Když věřící hledá odpuštění od Boha, Bůh mu odpustí, protože věřící
a) odpouští druhým.
b) odpouští sám sobě.
c) přestane hřešit.

Modlitba za milost odpustit
Už jsi někdy ve svém srdci nosil nenávist? Exist jí lidé, kterým

odmítáš odpustit? Nazýváš se křesťanem, ale nejednáš jako Boží dítě?
Neklam sám sebe. Nenos si do dalšího dne hořkost a ducha ne-
odpuštění. Žádej, abys byl učiněn yíce podobným Ježíši. Žádej o du-
cha odpuštění. Žádej o ducha lásky. Žádej o ducha pokoje. Zádej
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o ducha spravedlnosti. Žádej o ducha radosti. Žádej o milost odpustit
- abys byl jako Kristus!

To Ježíš myslel tím, když řekl, že bychom především měli hledat
Boží království. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost od
Ducha svatého. Když budeš mít Boží království v sobě, dostaneš milost
k odpuštění druhým!

7 Co by měl dělat člověk, když má ve svém srdci hořkost?

PODMÍNKY POKOJE

Cíl 2: Napiš výrok vysvětlující to, jak nám Kristus může pomoci s nese-
ním .Iidského kříže".

Není lehké žít v pokoji se všemi lidmi. Každý člověk je odlišný.
Kmeny se liší. Národy se liší. Rasy se liší. Kultury se liší. Svět je tvořen
mnoha třídami lidí - nemoudrými a moudrými, bohatými a chudými,
atd. Opakujeme, život v míru se všemi lidmi není snadný.

Světoví- vůdci s tímto problémem neustále bojují, ale dosahují
velmi malého pokroku. Člověk povstává proti člověku, žena proti
manželovi, děti proti rodičům, národ proti národu. Jak můžeme najít
pokoj? Odpověď zní: Když necháme Ježíše, aby nám pomohl nést náš
kříž. .

Lidský kříž
Ježíš řekl: "Chce-li kdo za mnou přijít, ať zapře sám sebe, vezme

svůJ kříž a následuje mne." (Mt 16,24 NS) Lidským křížem je zapření
sebe sama. Zapření sebe sama je nemožné pro soběstředného člově-
ka. Je těžké nést lidský kříž, protože to vyžaduje, abychom se vzdali
své vůle ve prospěch pokojného života s druhými. Proto není koru-
nováno úspěchem úsilí národů o dosažení míru. Proto je svět plný
nenávisti, válek a násilí.

8 Co je lidský kříž a proč je tak těžké ho nést?
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Podívejme se nyní na problém
soběstředného člověka. Předpo-
kládejme, že by na celém světě ŽÁDNÉ
existoval pouze jediný člověk. Ne- POTíŽE
měl by nikoho, kdo by stál v opozici
proti jeho vůli, nikoho, s kým by se
hádal, nikoho, kdo by ho trápil ne-
bo kdo by řekl "ne" na jeho chtění.
Je možné, že by mohl být sobě- MOŽNÉ
středný a zároveň žít v pokoji. POTíŽE

Přidejme nyní do světa jednoho
dalšího člověka. Nyní jsou na světě
dvě lidské vůle. Pokud by oba lidé
byli soběstřední, asi bys je neumís-
til blízko sebe, protože střet jejich
vůlí by vyvolal konflikt. Tak bys jed- POTíŽE!
noho umístil na jeden konec světa
a toho druhého na druhý.

Co se ale stane, když na zemi
přidáme více soběstředných lidí?
Budou muset žít poblíž sebe a 'jejich vůle a aktivity začnou brzy
vyvolávat konflikty. Když se to stane, dojde k bitvě vůlí a vzniknou
potíže.

Ve světě, kde žije tolik miliónů lidí, není žádný pokoj. Neexistuje
žádný odpočinek. Proč? Protože svět je plný soběstředných lidí a
každý z nich chce, aby se na zemi prosadila právě jeho vůle. Každý
z nich se rozhněvá na ty, kdo stojí v opozici vůči němu.

\

9 Proč často dochází ke konfliktu tam, kde je pospolu několik lidí?

Podívejme se nyní na soběstředného člověka blíže. On sám je
středem všeho, co vidí a zná. Posuzuje ostatní jako "dobré" nebo
"špatné" podle toho, jak s ním jednají. Členové jeho rodiny a jeho
kmene jsou "dobří" nebo "špatní" v závislosti na tom, zda se mu od
nich dostává respektu a cti, kterou si podle svého názoru zasluhují.
Pokud se jeho bratr ožení s dívkou, na niž si myslí on sám, odsoudí
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svého bratrajako "špatného". Jestliže mu jeho tatínek dá kus dobytka,
považuje ho za "dobrého". Příslušníky jiných národů vidí jako možné
nepřátele a smýšlí o nich tak, že nejsou stejně "dobří" jako příslušníci
jeho vlastního národa. Lidé jeho vlastní rasy jsou "lepší" než lidé jiné
rasy. Všechny tyto soudy činí z toho důvodu, že je buď soběstředný,
nebo preferuje svůj kmen, náboženství, národ, popř. rasu. To, o čem
mluvíme, můžeme ilustrovat následujícím způsobem:

NÁROD

~.

KMEN

NÁBO-
ŽENS1VÍ

,,------.. \

~sj~
NIJA ,

RASA

EGOISTA

VLAST-
NÍJÁ

( NÁBO-
. ŽENSTVÍ

...-, "
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KMEN ' RASA
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ČLOVĚK PREFERUJÍCI SVŮj KMEN

i
/

~ N::J'~NÁROD ) ŽENSTVÍ

/ -
.~

RASA 'I

/..~

KME~)
VLAST-

NÍJÁ

RASISTA

10 Jak soběstředný člověk posuzuje druhé?
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Kterákoli věc z výše jmenovaných může působit potíže, pokud se
stane středem toho, co člověk hledá. V době války bude nepřítelem
považován za "špatného" i velmi čestný muž jen proto, že patří
k národu protivníka! Když se vlastní já, kmen, národ nebo rasa stanou
nejdůležitějšími věcmi V lidském životě, pak se stávají i středem hledá-
ní. Jednoduché lidské měřítko "dobra" závisí na tom, co je středem
života lidí, kteří věci posuzují. To pak otevírá dveře pro všechny druhy

.konfliktů.
Jako věřící nespouštějme svůj zrak z Krista, který je pravým stře-

dem našich životů. Obrázek by měl tedy vypadat takto:

II Co by mělo být středem života věřícího?
a) Vlastní já.
b) Rasa.
c) Ježíš.
d) Náboženství.

Kristovo jho
Podmínkou pokoje je podle Ježíšova vyučování odstranění vlastní-

ho já, rodiny, kmene, národa a rasy ze středu svého života a postavení
Krista a jeho království namísto nich (Ř 8,6). Když to uděláme, věci
budou klasifikovány jako "dobré" nebo "špatné" na základě toho, jak
ovlivní Boží království.

Tímto aktem bude svět rozdělen do dvou skupin: na ty, kdo jsou
děti Božího království, a na ty, kdo jsou děti ďáblovy. Boží děti budou
spokojené a šťastné, protože všechny budou usilovat o stejnou věc
- jak by vzdali čest Boží vůli.

12 Jaké je Kristovo řešení pro lidský kříž?

Soběstředný člověk nernůže porozumět důrazu na "věci shůry".
Boží dítě by však mělo soběstředné lidi milovat a hledat, jak je, získat
pro království Boží. Ví totiž, že Kristus na kříži zemře! proto, aby nám
ulehčil kříž zapírání sebe sama. Jeto kříž, který musíme nosit všichni.
Vidíš, že člověk pokládá kříž zapírání sebe sama za nevyhnutelný a
zároveň za nesnesitelný. Nemůže uniknout nutnosti zapřít sám sebe,
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aby mohl žít v tomto světě společně s druhými lidmi. Není však
ochoten se vzdát svých chtění a svých "práv". Protože není ochoten
zapřít sám sebe, jsou potřeba zákony, které by ho donutily k tomu, aby
respektoval druhé a podřídil se jejich právům a přáním. Člověk sice
zákon poslouchá, ale stejně se cítí mizerně a nahněvaně, protože je
soběstředný!

13 Jaké poselství má věřící pro soběstředného člověka?

Kristus řekl: "Vezměte mé jho
na sebe." (Mt ] 1,29 NS) Kříž musíš
nést sám. Hříšní lidé považují kříž
zapírání sebe sama za nesnesitelný.
Kříž v životě věřícího je Kristem
nazýván "jho". Proč? Protože jho je
vždy sdílené břemeno - je neseno
společně. A Ježíš nám tedy říká:
"Přines svůj kříž ke mně ... pone-
seme ho společně... mé jho nás
k sobě sváže tak, abychom břeme-
no mohli nést společně ... a zjistíš,
že mé jho je příjemné a břemeno ".,..... .-", VOLA' NI'
lehké!"

/

POJĎ

14 Jaký je rozdíl mezi křížem a jhem?

Opět zde vidíme hodnotu modlitby a uctívání. Na nás je "pojďte
ke mně všichni". Když jdeme v modlitbě k Ježíši, břemeno toho, jak
vycházet s lidmi, je ulehčováno. Ti, kteří bojují se členy jiných rodin,
kmenů, národů a ras, zjistí, že Ježíš má na jejich problém odpověď.
Když do centra svého života umístíme Krista, je pro nás možné žít se
všemi lidmi v pokoji. Když budeme především hledat Boží království,
otevřeme tím dveře vzájemnému odpuštění, a tedy přijmeme iodpuš-
tění Boží!
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15 Kristovo jho je lehké, protože
a) křesťané nemají tolik problémů jako hříšníci.
b) Kristus je tady proto, aby s námi břemeno sdílel.
c) Kristus odnímá náš kříž.

Ačkoli Kristus je středem našeho života, rodina, národ, kmen, rasa
a náboženství jsou pro nás stále důležité. Stále milujeme své děti a
svoji rodinu, ale oni nejsou středem našeho života - Kristus jím je.
To znamená, že všichni, kdo věří v Ježíše, jsou našimi bratry a sestrami
bez ohledu na to, k jakému národu, rase, náboženství či kmeni patří.

16 Jaký je vzájemný vztah lidí, kteří jsou příslušníky různých národů,
a jejichž středem života je Kristus?
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Proč se potřebujeme modlit před tím, než jsme schopni odpustit?

2 Jak nám při modlitbách za milost k odpuštění pomáhá, že především
hledáme Boží království?

3 Kdy je možné odpustit těm, kdo se provinili proti nám?

4 Co je lidský kříž? .

-,

5 Jak soběstředný člověk posuzuje ve světě kolem sebe, co je dobré a
co je špatné?

6 Jmenuj pět věcí, které se mohou stát středem lidského života.

7 Jaké je Kristovo řešení pro lidský kříž?

f •

/
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Odpovědi na studijní otázky

9 Protože každý chce, aby se prosadila jeho vlastní vůle.

1 Protože vyžaduje, abychom odpustili všem, kdo se provinili proti
nám.

10 Podle toho, jak s ním jednají.

2 Pravdivý výrok je 3.

11 c) Ježíš.

3 Protože lidský duch není duchem odpouštějícím. Potřebujeme
k tomu pomoc od Boha.

12 Postavit Krista do středu života.

4 V první z nich člověk hledá Boží království; v té druhé člověk hledá
odpuštění druhým.

13 Poselství o Kristu, který nám svojí smrtí na kříži ulehčuje kříž
zapírání sebe sama.

5b)Věří.

14 Kříž neseme sami; jho je břemeno s někým sdílené.

6 a) Odpouští druhým.

15 b) Kristus je tady proto, aby s námi břemeno sdílel.

7 Žádat o to, aby se stal podobným Ježíši; žádat o milost k odpuštění.

16 Jsou bratry a sestrami v Boží rodině.

8 Zapření sebe sama. Vyžaduje o to, abychom se vzdali své vůle ve
prospěch pokojného života s druhými.




