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BUH: JEHO PRlROZENOST
A PŘIROZENÉ VLASTNOSTI

Na Jobovu odvčkou otázku: "Dokážeš vystihnout Boha či ob-
sáhnout dokonalost Všemocného?" (Jb 11,7) můžeme pouze odpo-
vědět: "Ne!" Velikým problémem, na který narážíme při našem úsilí
o pochopení Boha, je skutečnost, že omezený člověk není schopen
nekonečného Boha pochopit!

Jediný způsob poznávání Boží bytosti, na který jsme odkázáni, je
zjevení Boží přirozenosti a jeho vlastností neboli atributů. Jedině
proto, že on sám zjevuje svou přirozenost a své vlastnosti, můžeme mít
určité poznání jeho božské bytosti. Tedy to, co Bůh o sobě zjevil, je
sice pravdivým, ale pouze částečným odhalením jeho bytosti.

Boha můžeme poznat i skrze to,jak vstupuje do vztahu s námi. Naše
poznání se prohlubuje studiem jeho přirozenosti a vlastností, protože
tyto nám odhalují jednotlivé stránky jeho bytosti. Abychom mohli
získat zcela spolehlivé poznání o Boží přirozenosti ajeho vlastnostech,
musíme začít studiem Božího zjevení, jak je máme obsaženo v Písmu.
I když jisté všeobecné poznání Boha lze získat tak, že zkoumáme jeho
dílo v přírodě, pro pochopení jeho přirozenosti a vlastností se musíme
obrátit ke Slovu.

Naší touhou je, abys během studia o našem Stvořiteli mohl lépe
pochopit skutečnost, že to byl pouze jeho zájem o tebe, který jej
v průběhu dějin vedl k postupnému odhalování sebe sama. Toto
sehezjevování dosáhlo svého vrcholu, když s konečnou platností pro-
mluvil v osobě svého Syna (Zd 1,2).
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osnova lekce
Boží přirozenost

Boží přirozené vlastnosti

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• definovat vlastnosti B07í přirozenosti a jeho přirozené atributy a
diskutovat o nich.

• vysvětlit, jakým způsobem může poznání Božích přirozených vlast-
ností posílit osobní víru člověka v Boha.

• uvědomit si a vážit Božích vlastností, které mu umožňují poznat a
naplnit každou naši potřebu.

studijní činnost
1. Pečlivě si pročti úvod ke kursu a cíle kursu.

2. Prostuduj si přehled lekce a její cíle. Pomůže ti to zaměřit pozor-
nost na ty věci, kterým by ses měl v této lekci naučit.
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

3. Přečti si lekci a vypracuj všechna cvičení uvedená v rozvinutí lekce.
Své odpovědi si porovnej s odpověďmi uvedenými v závěru lekce.
Je velice důležité, aby sis vyhledal a přečetl všechna uváděná místa
Písma.

4. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si porovnej s odpověďmi
uvedenými v závěru učebnice. Znovu si projdi všechny otázky,
které jsi nezodpověděl správně.

rozvinutí lekce

BOŽÍ PŘIROZENOST
Když vědci zkoumali složení krve, zjistili, že je složena z mnoha

různých prvků a malinkých částic, které plní odlišné funkce při udržo-
vání života. Tato komplexní kapalina je skrze síť tepen a žil hnána po
celý den a noc výkonným strojem - srdcem. Krev je pramenem života
pro naše tělo. Zásobuje kyslíkem a živinami všechny jeho části, bojuje
proti bakteriím, které by do něj mohly vniknout, a pomáhá mu očistit
se od škodlivin. Aby tyto funkce mohly být naplněny, je potřebné, aby
se srdcem spolupracovaly plíce, játra a další orgány.

Toto je pouze jeden z mnoha příkladů vysoce organizovaných
biologických systémů, které umožňují existenci života. Je zřejmé, že
k tomu, aby to vše začalo fungovat, bylo zapotřebí bytosti disponující
velikou mocí a inteligencí. Co všechno o této bytosti víme? Podívejme
se nyní společně na některá fakta, která jsou nám známa o našem
Stvořiteli, Bohu.

Bůh je osobní bytost
Úkoll. Najdi tvrzení, které uvádí vlastnosti osoby, jež nalézáme u Boha.

Co bys uvedl jako základní charakteristické vlastnosti osoby? To,
že má ruce? Hlas? Oči? Jestliže však někdo o tyto věci přijde, ne-
přestává být osobou. Pravděpodobně bychom všichni souhlasili
s tvrzením, že osoba je něco jiného než tělo. Osoba je někdo, kdo má
schopnost myslet, cítit a rozhodovat se. I když Bůh nemá tělo, vlastní
inteligenci a schopnost myslet, cítit, a nechybí mu ani zdravý úsudek.
Bible zjevuje, že Bůh s ostatními bytostmi komunikuje (Ž 25,14) aje
ovlivněn tím, jak reagují na jeho hlas (lz 1,14). Myslí (lz 55,8) a činí
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BŮH: JEHO PŘIROZENOST A PŘIROZENÉ VLASTNOSTI

rozhodnutí (Gn 2,18). Toto jsou však vlastnosti osoby. Bůh je tedy
osobní bytostí.

O osobnosti Boha se můžeme určité věci dovědět tak, že budeme
uvažovat o osobnosti člověka: člověk byl totiž stvořen, aby byl Božím
obrazem. Tento přístup má samozřejmě svá omezení. Nesmíme hledět
na osobnost člověka jako na standard, kterým bychom pak měřili
osobnost Boha. Původní model osobnosti nacházíme v Bohu,
nikoli v člověku. Lidská osobnost není identická s Boží, obsahuje však
náznaky podobnosti: takže to, co se nám v lidské osobnosti jeví jako
nedokonalost, v osobnosti Boha nacházíme dokonalé.

Jestliže bys měl nějakého známého, který by ti nikdy nedal najevo,
co cítí, nikdy by ti nesdělil své myšlenky a nikdy by o tebe neprojevoval
zájem, pak bys mohl právem o takovém člověku prohlásit, že je
neosobni - to znamená, že ve vztahu k tobě neprojevuje známky osoby.
Bůh ale takový není. On má o tebe zájem. Cítí s lidmi a chce mít s nimi
obecenství, Navíc, činí rozhodnutí, která se jich bezprostředně týkají.

Mnozí věří, že svrchované bytosti, která stvořila tuto zem, jsou naše
záležitosti naprosto cizí. Tito lidé věří, že duchové předků nebo
duchovní síly v přírodě častěji projevují zájem o lidi, než je tomu
u lBoha. Jde samozřejmě o mylnou představu. Bůh má zájem o lidské
záležitosti a jedná s námi způsobem zcela osobním.

I.Jakou mají představu o Bohu lidé ve společnosti, ve které žiješ?

2. Za předpokladu, že Bůh je osobou - jakým způsobem jej podle tebe
můžeš poznat osobně? Odpověď si napiš do svého poznámkového
sešitu.

3. (Zvol správné dokončení.) K vlastnostem, které nám odhalují Boha
jako osobu, patří

a) fyzické, sociální a duchovní vlastnosti

b) schopnost myslet, cítit a rozhodovat se

c) vlastnosti, které nám umožňují k němu přistupovat, vidět jej a plně
pochopil.

15



ÚHELNÉ KAMENY PRA VOY

Bůhje duch
Úkol2. Vyber prohlášení, která vhodným způsobem objasiíují duchovní

přirozenost Boha.

Co ti vyvstane v mysli, když zavřeš oči a snažíš si představit Boha?
Pokud je to nějaká postava, pak tvé smýšlení není zcela v souladu
s Písmem. Bůh nemá žádnou vnější formu: Bůh je duch (14,24), a duch
je neviditelný. Vl 1,18 čteme: "Boha nikdy nikdo neviděl."

Bůh je duch! Zde nalézáme slovní vyjádření pro to, čím je Bůh.
Abychom tomuto prohlášení porozuměli, musíme se zamyslet nad tím
co to znamená být duch. Co vlastně v sobě zahrnují pojmy jako je
duchovnost nebo být duch? Vysvětlit tato slova není snadné. lak jsme
se již zmínili dříve, Bible nám poskytuje pouze částečné odhalení Boží
přirozenosti. Když se budeme pokoušet vysvětlit duchovní přiroze-
nost Boha, může se stát, že použijeme termíny, které jsou pro tebe
nové. Budeme se je však snažit průběžně definovat.

l. Když zkoumáme Písmo, zjišťujeme nejdříve, že Bůh je jedinečná
bytost s jedinečnou podstatou, a že je zcela odlišný od světa (Ef 4,6;
Ko l, 15-17). Být jedinečny znamená být jediný svého druhu, ojedinělý,
zcela se odlišující od ostatních. Mít podstatu (substanci) znamená
rovnčž mít bytnost (esenci). (S termíny uvedenými v závorkách se
v naší současné odborné literatuře setkáváme častčji než s jejich
českými protějšky - pozn. překl.) Pokud jde o Boha, termíny podstata
a bytnost jsou téměř zaměnitelné. Týkají se Božích vlastností, které
tvoří jeho přirozenost a které jsou východiskem pro všechny jeho
vnější projevy.

2. Boží substance je neviditelná, nehmotná a neni složena z žádných
částí. Už jsme si řekli, že Bůh má podstatu, avšak není to hmotná
podstata - tzn., že Bůh nesestává z hmoty, jak je tomu u nás. Bůh je
duchovní podstatou . Ježíš řekl: "Duch přece nemá maso a kosti, jako
to vidíte na mně" (L 24,39). Protože Bůh je duch v tom nejvlastnějším
slova smyslu, nemá omezení, která nám přicházejí na mysl, když
uvažujeme o lidské bytosti. Bůh nevlastní žádné vlastnosti charakte-
ristické pro hmotu. Pavel jej líčí jako "Krále věků, neporníjcjícího,
neviditelného" (lTm 1,17), jako "Krále králů a Pána pánů, který
jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světic; jeho nikdo z lidí
neviděl a nernůže uvidět" (lTm 6,15-16).
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BŮH: JEHO PŘIROZENOST A PŘIROZENÉ VLASTNOSTI

Jestliže Bůh je opravdu duch, a je neviditelný, jak pak máme
rozumět v Bibli těm případům - jako je např. Ex J3, 19-23 -, kde je nám
řečeno, že Mojžíš viděl Boha? Ve skutečnosti to však neodporuje
faktu, že Bůh je neviditelný a nehmotný. V některých z těchto zmíně-
ných případů lidé viděli odlesk Boží slávy, avšak neviděli jeho bytost.
Jiné případy nám zase ukazují, že duch se může manifestovat vidi-
telným způsobem. Bůh je dokonale schopen zjevit sebe sama skrze
fyzickou manifestaci. K tomu došlo, když Duch svatý sestoupil na
Ježíše jako holubice při jeho křtu ve vodě (J 1,32-34). Když Jan Křtitel
uviděl toto viditelné znamení, přesvčdčilo jej to, že Ježíš je skutečnč
Synem Božím. Neviditelný Duch Bo/.Í se zjevil v podobě holubice,
takže Jan mohl s jistotou poznat toho, který bude křtít Duchem
svatým. V již zmíněném případu z Ex 33 to byl Mojžíš, kdo potřeboval
božské ujištění, když jej očekával Bohem svěřený úkol vůdcovství;
proto mu Bůh dal fyzické znamení.

Možná si teď myslíš: "Jestliže je Bůh nehmotný, proč Bible hovoří
o Božích rukou, nohách uších, ústech, nosu nebo tváři? Proč nachá-
zíme biblické pasáže, ve kterých se mluví o Bohu činícím věci podob-
ným způsobem jako lidská bytost?" Například Žalm 98 se zmiňu-
je o "Boží pravici" a jeho "svaté paži" (v. 1), Ž 99,5 hovoří o "klanční
se před podnožím jeho nohou"; v Žalmu 91 se mluví o Božích "peru-
tích" a "křídlech" (v. 4).

Protože je pro nás opravdu obtížné pochopit Boží bytost, on sám
inspiroval pisatele Písma, aby použili věci nám důvěrně známé, a
některé jejich charakteristické vlastnosti pak aplikovali na Boha.
Tímto způsobem získáme určité pochopení neznámého skrze to, co je
nám známo. V takovém případč mluvíme o obrazné řeči. Danou
myšlenku pak nebereme doslovně ani jako skutečnost, ale jako symbol
reprezentující určitou myšlenkovou koncepci. Pokusíme se to ilustro-
vat i v následujících cvičeních.
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4. Přečti si Ž,16-17 a zakroužkuj správné vysvětlení těchto veršů.

a Vylíčení Boha jako toho, kdo má oči, uši a tvář nám naznačuje, že
Bůh v doslovném slova smyslu vidí, slyší, a když jedná s lidmi, má
viditelnou vnější podobu.

b Bůh zná potřeby spravedlivého a hledí, aby je naplnil; zná však také
hříšníka a bude s ním jednat podle jeho skutků. Tyto myšlenky jsou
zde vyjádřeny obrazně.

5. (Zvol si nejvhodnější odpověď.) Když čteme v Písmu, že Bůh je
duch, rozumí se tím, že

a) Bůh nemá fyzické tělo

b) Bůh nemá vnější fyzickou podobu, je však dokonale schopen zjevit
sebe sama skrze fyzickou podobu.

c) místa Písma, která nám ukazují Boha činícího věci podobné lidské
činnosti, používají obraznou řeč.

d) Všechny shora uvedené odpovědi a), b), i c) jsou správné.

e) Pouze odpovědi a) a c) jsou správné.

Bůhjejeden

Úkol3. Přiřad' slova používaná pro vyjádieni jednoty a singularity Boha
k jejich definicím.

Když říkáme, že Bůh je jeden, máme na mysli tři věci: 1) číselnou
jednotu Boha, 2) Božíjedinečnost (ojedinělost), 3) Božíjednoduchost
(nesloženost) .

Číselná jednota Boha

Když mluvíme o Boží jednotě, nejdříve ze všeho máme na mysli
skutečnost, že číselně vyjádřeno je Bůh pouze jedna bytost. Protože
je pouze jediná Boží bytost, všechny ostatní bytosti existují skrze něho,
z něho a pro něho. Pavel píše v 1 K 8,6: "My přece víme, že je jediný
Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán
Ježíš Kristus, skrze něho je všecko, i my jsme skrze něho." Může se
nám zdát, že druhá část uvedeného verše odporuje myšlence, že
číselně vyjádřeno je Bůh pouze jeden. Vysvětlíme si to později, během
naší diskuse o Trojici.
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Šalamoun poukazuje na číselnou jednotu Boha v 1Kr 8,60, když si
přeje, "aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není
žádný jiný." Ze všech stran obklopen národy, které nabízely veliké
množství různých bohů, z kterých si pak člověk mohl vybrat ty
své - národ izraelský měl občas potíže udržet si svou koncepci božské
Bytosti, která je pouze jedna. Proroci, často s nasazením vlastního
života, museli volat k lidu a připomínat mu, že Jahve je jediný
Bůh (Dt 4,35.39).

Žiješ ve společnosti, která věří, že je mnoho bohů? Setkal ses
už s nějakým učením týkajícím se domnělých bohů a jejich vztahu
k lidem? Zjistil jsem, že je mnoho zemí, kde uctívají více bohů, nebo
spíše to, co oni považují za bohy. Někdy se zdá, že v takovýchto
kulturách existují bohové pro každou etnickou skupinu a pro každou
oblast života, takže se pak setkáváme s množstvím bohů. Avšak Bible
učí Boží jedinečnosti (ojedinělosti); může být pouze jeden Bůh,

Boží jedinečnost (ojedinělost)

Jiné biblické verše - jako je např. Dt 6,4 - poukazují na Boží
jedinečnost a výjimečnost: "Slyš Izraeli, Hospodinje náš Bůh, Hospo-
din je jeden." Hebrejské slovo, zde přeložené jako jeden, je možné
také přeložit jako [ediny, což se jeví dokonce jako vhodnější překlad.
(V EP nacházíme slovo jediný přímo v textu, zatímco jeden jako var.
pod čarou - pozn. překl.) Takže Jahve sám je jediným Bohem, který
se má takto nazývat - Jahve. Toto je také poselství, jež je
obsaženo v Za 14,9: "V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno
jediné." Stejná myšlenka je zcela zřetelně vyjádřena v Ex 15,11: "Kdo
je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve
svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy?" Odpověď
sarnozřcjrnč zní: Nikdo. On jeden jediný je Bůh.

Tyto verše jednoznačnč zamítají možnost, že by Bůh mohl být
pouze jeden z mnoha bohů. On je svrchovaným vládcem vesmíru, a
kromě nčj není jiného boha. Po celém Starém zákoně nacházíme
znovu a znovu místa, kde Bůh připomíná svému lidu, že on je jediným
Bohem.
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6. Přečti si následující místa Písma a uveď, co Bůh sám o sobě
prohlašuje.

a Gn 17,1: "Já jsem "

b Ex 20,2-3: "Jájsem _

Nebudeš mít "

c Ex 20,23: "Neuděláte si "

d Iz 43,10-11; 44,6-8; 45, 5.21. Poselství každé z těchto pasáží je

Když požádám své studenty, aby vytvořili originální definici Boha,
často začínají takto: "Bůh je nějaký duch, který je věčný a který stvořil
nebe a zemi." Nezávisle na tom, jaké podstatné jméno si zvolí pro
definici Boha, vždy před něj umístí člen neurčitý. (Následující argu-
mentace se týká anglického vyjadřování, konkrétně pak použití správ-
ného členu při definování Boha. Čeština tyto členy nerná; z konkrét-
ních příkladů je však patrné, oč se autorovi jedná.) Říkají: "Bůh je
nějaký duch." To by mohlo vést k závěru, že mohou existovat i jiní
duchové se stejným postavením. Všimni si, jak zcela jinou se tato
definice stane, když namísto neurčitého členu použijeme člen určitý:
"Bůh je duch, který je věčný a který stvořil nebe a zemi." Musí to být
řečeno takto, protože žádná jiná osoba či mocnost nepatří do této
kategorie. Bůh je jediným Bohem.

Boží jednoduchost (nesloženost)

Kromě číselné jednoty a jedinečnosti nám Boží jednota naznačuje
také vnitřní jednotu Boží bytosti. Často o tomto aspektu hovoříme jako
o jednoduchosti (nesloženosti). Touto jednoduchostí míníme stav by-
tosti, která není rozdělena na části. Bůh je duch, a jako takový je
nedělitelný. Lidská bytost je naopak složená: člověk je jak hmotný
(tělo), tak i nehmotný (duch).

U Boha je vše dokonalé. Jinými slovy: všechny Boží vlastnosti jsou
zároveň jeho dokonalostí. Koncepce vnitřní jednoty neboli jedno-
duchosti (nesloženosti) vyplývá z některých dalších aspektů Boží
dokonalosti. Kupříkladu Boží existence ncní závislá na čemkoli vněj-
ším, existujícím mimo nčj. Říkáme, že má existenci ze sebe sama, to
znamená, že jeho existence je částí jeho nejvlastnější přirozenosti.
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Ta10 jeho naprosto nezávislá existence vylučuje tedy myšlenku, že by
mu mohlo cokoli předcházet, jak je tomu v případě stvořených bytostí,
jako je člověk. Koncepce jednoduchosti Boha v sobě zahrnuje více
myšlenek. Jedna z nich nám osvětluje, že tři osoby Trojice nejsou
pouze čísly jednotlivých částí, které by pak dohromady tvořily Boží
bytost. Vylučuje se zde zároveň i možnost oddělování Boží doko-
nalosti od jeho podstaty nebo připojování Božích vlastností k jeho
podstatě. Boží podstata a dokonalost jsou jedna a táž věc. Proto Písmo
hovoří o Bohu jako o obojím - světle a životu, spravedlnosti a lásce.
Tímto způsobem Písmo Boha ztotožňuje s jednotlivými aspekty jeho
dokonalosti. Jinými slovy: neříkáme, že Bůh má spravedlnost, ale že
je spravedlivý. Onje dokonalost!

7. Přiřaď jednotlivé koncepce používané k vyjádření Boží jednoty
k jejich definicím.

... a On jediný je Bůh, kromě něj
není jiného boha.

· .. b Je pouze jeden Bůh, všech-
ny jiné bytosti existují skrze
něj.

· .. c Koncepce, která odmítá
myšlenku více bohů.

· .. d Boží existence ncní závislá
na čemkoli vnčjším, existu-
jícím mimo nčj.

• •• Ie Jiný způsob vyjádření vnitřní
jednoty Boha.

• •• Jr Člověk je složená bytost - má
jak tělo, tak i ducha; Bůh je
naproti tomu duch.

· .. g Bůh je věčný duch.

1) Číselná jednota

2) Jedinečnost (ojedinělost)

3) Jednoduchost (nesloženost)
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Bůh je trojjediný
Úkol 4. Vyber tvrzení, která tvoří biblické učení o Trojici.

Už jsme viděli, že Bůh je duch, že je osobním Bohem, a že Bůh je
pouze jeden. Nyní uvažujme o čtvrtém aspektu jeho přirozenosti:
o trojičnosti. Blih je trojjediný. Možná, že tě to mate - jak může být Bůh
jeden, a přece zároveň trojjediný? Slova trojjediný a trojice v sobě
zahrnují myšlenku jednoty tří, jednoty bytí tří v jednom. Když se
začneme zabývat tímto důležitým předmětem, zjišťujeme, že tuto
pravdu lze poznat pouze skrze zjevení; musíme se tedy zaměřit na to,
co Bůh zjevilo tomto předmětu v Písmu - to nám poslouží jako základ
pro studium následujících otázek týkajících se Trojice.

1. Co je Trojice? Jak jsme již dříve viděli, v Bohu nacházíme pouze
jednu bytnost. Nicméně - tato jedna božská bytost je zároveň Trojicí.
Jsou v ní tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Pro příhodné rozlišování
v Trojici používají učenci často rozdílné termíny. Již tato rozmanitost
používaných termínů nám naznačuje, že si tito lidé uvědomují, jak
obtížné je vylíčitTrojici. My jsme si už definovali slovo osoba. Osoba
je nčkdo, kdo poznává, cítí a rozhoduje se.

Lidská zkušenost nás přesvědčuje o tom, že kde nacházíme osobu,
setkáváme se zároveň i s odlišnou bytostí. Každý člověk je tedy odliš-
ným a zcela odděleným jednotlivcem, jenž je sám o sobě vyjádřením
lidské přirozenosti. Nicméně - v trojjediném Bohu nenalézáme tři
odlišné jednotlivce, jež by existovali společně a přitom byli vzájemně
od sebe odděleni. Spíše bychom mohli mluvit o seberozlišování uvnitř
božské bytosti. Tento termín se pokusíme vysvětlit v následujícím
odstavci.

2. Kdo jsou osoby Trojice? Jak jsme již poznamenali, v božské
bytosti se nacházejí tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto
osob je známa pro své odlišné vlastnosti. V Písmu jsou tyto vlastnosti
naznačovány jmény a tituly, přídavnými jmény, kvalitativními vlast-
nostmi a činnostmi, jež jsou vlastní přemýšlejícím, inteligentním a
odlišným osobám. Tyto osobní vlastnosti jsou pro každou osobu roz-
dílné - hovoříme o seberozlišování uvnitř Trojice. Každá z těchto osob
vytváří vztah s ostatními osobami Trojice; zároveň je sama v sobě
vyjádřením Boží podstaty.
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V Trojici tedy existují tři osoby: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch
svatý. Všichni mají stejnou podstatu (jsou jedné podstaty); jsou si
rovni ve slávě, moci, majestátu (velebnosti) a věčnosti; ajsoujedno.

8. Přečti si níže uvedená místa Písma a pak dokonči jednotlivé věty.

a V J 6,27 Ježíš mluví o Otci jako o .

b V Zd 1,8 Bůh Otec mluví o Synu jako o .

c Ve Sk 5,3-4 je řečeno, že hřešit proti Duchu svatému jé totéž, jako
hřešit proti .

d Na základě těchto biblických pasáží můžeme dojít k závěru, že
v Bohu existují .

3. Jaký je dll kaz pro Trojici? I když slovo Trojice v Bibli nena-
leznernc, učení o Trojici je obsaženo jak ve Starém, tak i v Novém
zákoně. Podívejme se nyní na některá místa v Písmu, která zřetelně
dokládají tuto skutečnost.

Siary zákon byl napsán hebrejsky. V hebrejštině je jméno Elohim
- jedno z Božích jmen - použito v množném čísle, např. v Gn 1,26: ,,1
řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby."
Tento verš naznačuje rozlišování osob v Bohu, existenci více než jedné
osoby v božské bytosti. Ještě zřejmějším se nám toto rozlišování osob
v Bo hu stane, když uvažujeme o starozákonních místech, kde se hovoří
o andělu Jahve. V některých případech tento anděl Hospodinův může
znamenat stvořenou bytost, jež byla vyslána jako posel Pána; v jiných
případech se má však za to, že se jedná o Syna Božího (viz Gn 16,7-13;
18,1·21; 19,1-28) - a jako takový je ztotožňován s Jahve; na druhé
straně se však na něj hledí jako na odlišnou, osobu.

Občas se Starý zákon zmiňuje o více než jedné osobě (viz Z 45,7-8;
srov. za 1,8-9). V jiných případech se zase Bůh - který je zřejmým
mluvčím - zmiňuje jak () Mesiáši (Synu), tak i o Duchu svatém
(Iz 48,16; 61,1; 63,8-10).

Novy zákon nám jasně zjevuje Boha, který posílá svého Syna na svět
(13,16, Ga 4,4,11 4,9). Také nám ukazuje, jak oba - Otec i Syn - posílají
Ducha svatého (J 14,26; 15,26; 16,7). V Novém zákoně vidíme Otce,
jak mluví k Synu (Mk 1,11, L 3,22); Syn setrvává v obecenství s Otcem
(Mt 11,25,111,41; 12,27-28); a Duch svatý se v srdcích věřících modlí
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k Bohu (Ř 8,26-27). Nový zákon nám tedy prezentuje jednotlivé osoby
Trojice jako rozlišovatelné.

Na některých místech se Písmo zmiňuje o všech třech osobách
Trojice. Při Synově křtu (Mt 3,]6-17) Otec promlouvá z nebe a Duch
svatý sestupuje v podobě holubice. Ježíš ve velkém· pověření (Mt
28,19) jmenuje tři osoby: ,,Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého." Tři osoby
jsou rovněž společně zmíněny v 1K 12,4-6, 2K 13,14 a v 1Pt 1,2. Tyto
příklady z Písma nám poskytují množství důkazů pro učení o Trojici.

9. Dokončení uvedená v pravém sloupci přiřaď k jejich biblickým
odkazům (levý sloupec).

· .. a Gn 1,26 poukazuje na

· .. b lz 63,8-10 zjevuje Jahve ve
vztahu k

· .. c J 3,16 zjevuje, že Bůh poslal
svého Syna, aby byl našim

· .. d J ]4,26 a ]5,26 naznačují,
že jak Otec, tak i Syn poslali
věřícím .
. . . . ., aby v nich přebýval.

... e Mt 3,]6-17 a 28,]9 zjevují a
vyjmenovávají

1) Ducha svatého

2) Vykupitelem, Spasitelem

3) Spasiteli a Duchu

4) osoby Trojice

5) více osob, které jsou v Bohu

4. Jaké obtíže jsou spojeny s tímto učením? Proč je učení o Trojici
nesnadné k pochopení? Naše lidská zkušenost nezahrnuje nic, co
bychom mohli srovnat s trojicí v jednotě a jednotou v trojici. Jsme si
vědomi, že žádné tři lidské osoby nám nikdy nevytvoří - co se týče
struktury - pouze jednu osobu. Nenalezneme mezi lidmi tři osoby,
z nichž každá by měla úplné poznání o tom, co zbylé dvě dělají a o čem
přemýšlejí. Každá osoba se do určité míry obklopuje bariérou soukro-
mí. Žádný člověk nevlastní tři rozlišitelné osoby, jak je tomu u Boha.
Na základě svého poznání a lidské zkušenosti lidé učení o Trojici
prostě pochopit nedokážou.
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5. Jak se s těmito obtížemi vypoiádáme? Ten základní problém ve
snaze vysvětlit Trojici spočívá ve vztahu jejích osob k Boží bytosti a ve
vztahu mezi jednotlivými osobami. Tento problém je jedním z těch,
které církev nedokáže odstranit. Může se jej snažit pouze redukovat,
a to vhodným definováním pojmů. Ačkoli se církev nikdy nesnažila
vysvětlit tajemství Trojice, pokoušela se formulovat biblické učení
o Trojici, zvláště aby zabránila omylům, které v každé době ohrožují
samotný život církve. Porovnáním jednotlivých míst Písma můžeme
uvidět učení o Trojici, a to v takovém stupni, v jakém ji Bůh zjevil ve
svém Slově - i když samozřejmě nedokážeme Trojici pochopit plně.

V naší omezené existenci nikdy nedokážeme pinč pochopit neome-
zené (nekonečné). Pavel hovoří o tomto omezení člověka ve svém
prvním listu Korintským:

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří
v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh
zná mne (1K 13,12).

10. Z následujících prohlášení vyber ta, která PRA VDIVĚ vypovídají
o Trojici, jak ji my chápeme.

a Bible nám zjevuje, že v Boží bytosti jsou tři osoby.

b Každá z těchto tří osob - Otce, Syn i Duch svatý - má odlišné
vlastnosti, které jsou vyjádřeny tituly, osobními zájmeny, charakte-
ristickými rysy a činnostmi, jež se týkají jednotlivých osob.

c Starý zákon nikde nepoukazuje na mnohost osob v Boží bytosti
- hovoří pouze o Jahve.

d Nový zákon zjevuje plněji než Starý osoby Trojice.

e Nový zákon nám poskytuje postačující biblický základ pro
učení o Trojici.

f Hlavním problémem při naší snaze pochopit pravdu o třech oso-
bách nacházejících se v Bohu je skutečnost, že v naší zkušenosti
nenacházíme nic, co bychom mohli k této pravdě přirovnat.

g Problém Trojice nejlépe vyřešíme, jestliže si uvědomíme, že Trojici
nelze plně pochopit, a proto se ani nebudeme snažit formulovat
učení o Trojici.
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Pečlivé studium Bible nám mnohé odhaluje o třech Božích oso-
bách. Studium tohoto učení spojené s modlitbou nám pomáhá lépe
porozumět Božímu sebezjcvování, přesto že je pouze částečné. Pomá-
há nám také plněji oceňovat přirozenost Boha a prostředky, které nám
poskytl, abychom k němu mohli přistupovat s láskou, uctíváním ajemu
zasvěcenou službou.

Bůh je věčný

Úkol5. Vyber pravdivá prohlášení, která vyjadřují důsledky, které pro
křesťany vyplývají z faktu, že Bůh je věčný.

Mnozí lidé se snaží zjistit, odkud pocházejí jejich předkové. Co bys
řekl, kdybych ti sdělil, že nemám žádné předky? Nevěřil bys mi a měl
bys pravdu. Jako každý jiný i já mám předky.

Říkám, že každý je má, avšak nemohu do tohoto prohlášení zahr-
nout Boha. On nemá předky. Takže jak vlastně začal existovat? Na
tuto otázku je velice jednoduchá odpověď. On nezačal existovat! Vždy
existoval; od věčnosti. Proto říkáme, že BLlIlje věčný.

1. Co je to věčnost? Je pro nás obtížné, abychom si představili
neznámou budoucnost, ale můžeme naše myšlení zaměřit zpět do
minulosti, tak daleko, kam až dokážeme, a snažit se představit si
věčnost. O knize Genesis hovoříme jako o "knize počátků". V ní se
dovídáme o počátku stvoření, počátku člověka i jednotlivých národů.
Nicméně, tyto vzdálené počátky nejsou jimi v pravém slova smyslu.

M ůžerne se dokonce vrátit ještě dále, až do doby, kdy byli stvořeni
andělé - tito jedineční, nebeští synové Boží, kteří radostně volali, když
byly kladeny základy země - před úsvitem dějin (Jb 38,4-7). Ale ani
toto nebyl počátek. V naší mysli bychom mohli hledět na věčnost jako
na nekonečnou bezčasovost, ve které se všecko stvoření nacházelo
pouze v Bojích myšlenkách. Zde naše ohraničená mysl selhává - není
s to pochopit myšlenku neomezené bezčasovosti. Ve skutečnosti je
Boží věčnost nekonečností ve vztahu k času.

2. Kdo obyvá věčnost? Lidé i andělé jsou stvořenými bytostmi;
jediný Bůh je bez počátku. On je tedy také jediným obyvatelem
věčnosti. Člověk má minulost, přítomnost a budoucnost, avšak Bůh
přebývá pouze v přítomnosti. Obojí, jak minulost, tak i budoucnost
jsou pro něj totéž jako nyní.
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Bůh je věčný dvěma způsoby: 1) Nikdy nezačal být; Bůh vždy byl
(Z 90,2). 2) Jeho existence nikdy neskončí (Dt 32,40, Z 102,27-28).
Jako věčný je Bůh mimo veškeré plynutí času.

3. Jak rozumíme myšlence Boží věčnosti? Nehledě na Písmo, může-
me konstatovat, že Bůh vždy byl už pro samotnou logiku této předsta-
vy. Každý přece ví, že věci nevznikají jen tak z ničeho. Vakuum
neprodukuje žádnou věc. Jestliže by tedy na počátku vesmíru nic
neexistovalo, jestliže tam bylo pouze vakuum, pak by při tom stavu
také i zůstalo. Jelikož však pozorujeme všude kolem nás rozsáhlý
vesmír, jsme nuceni přijmout logický závěr, že je něco v minulosti, co
nemá vlastní počátek - co vždy bylo. To něco je Bůh!

Zjevení Boží věčnosti nalézáme po celém Písmu. Bůh je nazýván
věčným Bohem (Gn 21,33). Žalmista říká: "Od věků na věky jsi ty,
Bo;~e" (Z90,2); "Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta" (Z 102,28).
Izajášova inspirovaná slova prohlašují o Bohu, že "jeho přebývání je
věčné" (Iz 57,15), zatímco Pavel sděluje Timoteovi, že Bůh jediný je
zdrojem nesmrtelnosti (lTm 6,16).

ll. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Boží věčnost je pro nás ujištěním, že ten, jemuž důvěřujeme,
nezmizí, nerozplyne se ani neztratí.

b Boží věčnost je pro nás povzbuzením, když máme problémy.
Uvědomujeme si totiž, že Boží záměry se doposud vždy usku-
tečnily, a tak tomu bude až do věčnosti. V těchto záměrech jsou
obsaženy i ty, jež se týkají našich vlastních životů.

c Poznání Boží nekonečnosti ve vztahu k času nám dovoluje uvědomit
si, že naše vlastní rozhodnutí nejsou důležitá, protože se vztahují
pouze k času.

Bůh je neměnný
Úkol 6. Vyjádři, jaký vyznam má pro tvou praktickou křesťanskou

zkušenost Boží neměnnost.

Všichni máme své chyby, které je nutno napravit či změnit, ale
u Boha tomu tak není. On je dokonalý. Jeho charakter a vlastnosti
nepotřebují být žádným způsobem doplňovány. Bůh je v každém
ohledu dokonalý.
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12. Přečti si následující odkazy v Písmu a doplň uvedené věty.

a V Žalmu 102,26-28 je náš nikdy se neměnící uveden
v protikladu k neustále se měnícímu .

b Iz 46,9-10, Ž 33,11 a Ž 119,160 zjevují, že Bůh je neměnný ve svých
........................ a ve svém .

c Mal 3,6 naznačuje, že jelikož Bůh je neměnný, prokáže milo-
srdenství potomstvu Jákobovu, takže nebudou .

d Žalm 103,17 hovoří o Božím neměnícím se a .

Místa Písma, která nás učí Boží neměnnosti neboli neměnné přiro-
zenosti, nás zároveň učí určitým principům ohledně Boha, kterému
sloužíme. Thiessen uvádí tyto principy (1979, s. 83) a my si je zde pro
větší zřetelnost rovněž uvedeme.

1. Jelikož Bůh je nekonečný a nezávisle existující, je zároveň nade
všemi příčinami a možnostmi změny.

2. Bůh se nemůže zmenšovat ani zvětšovat a není podroben jaké-
mukoliv dalšímu vývoji.

3. Boží moc se nikdy nemůže stát větší či menší, Bůh se také nikdy
nernůže stát moudřejším nebo svatějším.

4. Bůh nernůže být více spravedlivým, milosrdným či milujícím, než
kdy byl nebo kdy bude.

5. Bůh se nernůžc změnit ve svém vztahu k lidem. Jedná na základě
věčných principů, jež se nemění s měnícími se dny.

Vzhledem k tomu, že Bůh se nemění, můžeme se spolehnout na
jeho Slovo a plně se mu odevzdat. Můžeme s důvěrou čelit všem
životním situacím posilováni včdomím, že Bůh působí ve všem
k našemu dobru (Ř 8,28).

Pravděpodobně sis povšiml určitých míst Písma, jako je Nu 23,19
nebo 1S 15,29, kde je řečeno, že Bůh své smýšlení nemění - a na druhé
straně jiná místa, která prohlašují, že Bůh litoval určitých včcí, které
učinil nebo zamýšlel učinit (1S 15,11, Jon 3,9-10). Tento Boží postoj
však není ve spojitosti s žádnou podstatnou změnou týkající se jeho
charakteru či záměru. Bůh vždy nenávidí hřích a vždy miluje hříšníka.
Tento postoj zůstává skutečným jak před, tak i po hříšníkovč pokání.
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Jako příklad nám může posloužit Boží postoj vůči hříchu Izraele.
Tento postoj se nikdy nezměnil. Bůh nenáviděl hřích tohoto národa.
Protože jeho lid tvrdošíjně setrvával v hříchu, zcela přirozeně pak
musel snášet také trest za hřích. Avšak když pak činili pokání a oddělili
se od hříchu, výsledkem byla změna Božího jednání vůči nim.

Někdo kdysi řekl, že slunce je nestranné a neproměnné, když
způsobuje topení vosku a tvrdnutí hlíny, protože k této změně
nedochází ve slunci, ale v materiálu, na který ono svítí. Můžeme plně
počítat s neměnností Božích záměrů, jeho Slova a jeho charakteru.
Stejně, jako slunce působí topení vosku a tvrdnutí hlíny, Boží
neměnnost působí pouze k dobrému u těch, jejichž srdce jsou citlivá
a kladně reagují, ke zkáze pak těm, v jejichž srdcích nevzniká kladná
odezva a která se zatvrzují.

13. Pro zopakování vlastností Boží přirozenosti, jak bylo o nich
pojednáno v předešlém oddílu, přiřaď každou vlastnost (pravý slou-
pec) kjejímu popisu (levý sloupec).

· .. a Být jedné podstaty

· .. b Bezčasovost, bez počátku a
konce

· .. c Nebýt omezen formou a
hmotou

· .. rl Mnohost osob

· .. e Stálost co se týče záměru,
slova a charakteru

· .. f Být schopen myslet, cítit a
rozhodovat se

1) Personalita (osobní charakter)

2) Duchovnost

3) Jednota

4) Trojjedinost

5) Věčnost

6) Neměnnost

BOŽÍ PŘIROZENÉ VLASTNOSTI
ÚkolL Přiřad' čtyři konkrétní Boží vlastnosti k jejich definicím.

Ty, kteří se zaměřují na studium o Bohu nazýváme teology. Ty a já
možná nebudeme považováni za teology, nicméně máme veškeré
právo studovat a rozebírat doktríny týkající se Boha, abychom mu
mohli lépe porozumět a více jej milovat. V tomto dobrodružství, kdy
se snažíme Boha lépe poznat, je důležité, abychom neuvažovali pouze
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o jeho přirozenosti, ale také o jeho vlastnostech. Teologové tyto
vlastnosti nazývají atributy. Jednoduše řečeno, atributy se týkají těch
vlastností, které jsou spojovány s někým nebo něčím, někoho či něco
popisují - v tomto případě Boha. Boží atributy nám vysvětlují, proč
jedná určitým způsobem, takže pak můžeme vědět, co od něj očeká-
vat. K Božím atributům patří všemohoucnost, všudypřítomnost, vše-
vědoucnost a moudrost. Nejdříve budeme uvažovat o Boží všemo-
houcnosti.

Boží všemohoucnost (všemocnost)
Abrahamova manželka, Sára, se ve svém životě mnoho nacestovala.

Byla svědkem, jak Jahve činil podivuhodné věci pro jejího manžela i
pro ni samou. Jako mladá nevěsta by byla mohla vyhrát soutěž krásy,
avšak nyní tato vráskami pokrytá žena byla sehnuta pod tíhou starostí.
Smála se, když uslyšela onoho hosta, jak říká jejímu manželu, že bude
brzo těhotná. Nemožné! Vyčítal bys Sáře, že se tomu smála? A přece
se tento nebeský návštěvník tázal: "Je něco, co by bylo pro Pána příliš
těžké?" (Gn 18,1-15).

Kterou Boží vlastnost takto Pán Abrahamovi a Sáře připomenul?
Svou všemohoucnost - skutečnost, že je všemocný. Dokáže všechno!
Tato absolutní Boží moc je nám v Písmu zjevena ve vztahu k:

1. Stvoření (Gn 1,1)

2. Udržování všech věcí mocí jeho slova (Zd 1,3)

3. Vykoupení lidí (L 1,35.37)

4. Zázrakům (L 9,43)

5. Spasení hříšníků (lK 2,5; 2K 4,7)

6. Naplnění jeho záměru s jeho královstvím (1Pt 1,5)

Musíme ovšem pamatovat, že Bůh nemůže dělat věci, které jsou
nesmyslné a absurdní, například učinit suchou vodu apod. Bůh rovněž
nečiní věci, které nejsou v souladu s jeho vlastní přirozeností.

Realitou, která velice důsledně odpovídá Boží přirozenosti, je
skutečnost, že Bůh může omezit působení své moci v případě, že tak
chce učinit. Bůh například dává každému člověku svobodu, aby si
vybral, komu chce sloužit, zda jemu, anebo satanu. Bůh nikoho nenutí,
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aby byl spasen proti své vůli. Omezuje sám sebe, aby každému jed-
notlivci umožnil učinit své vlastní rozhodnutí.

Jr 32,17 prohlašuje o Pánu: "Ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou
mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nernožného." Později se
Hospodin Jeremjáše ptá: "Je pro mne něco nernožného?" (v. 27).
Jakmile jednou pochopíme, jak velikou moc má náš Bůh, nikdy by-
chom už neměli váhat prosit jcj o pomoc, nehledě na situaci, v níž se
nacházíme.

14. Přečti si Ex 3,11-12. Která čtyři slova Bůh použil, aby Mojžíšovi
připomenul svou všemohoucnost? .

Boží všudypřítomnost
Jeden malý chlapeček chtěl udělat něco špatného a řekl si, že bude

lépe, když to provede pod střechou, aby jej Bůh, který se dívá z nebe,
při tom nevidčl. Které z Božích vlastností toto dítě neporozumělo?
Skutečnosti, že Bůh je všudypřítomný - je v každé době přítomen na
každém místě. Žalmista o tom hovoří v Ž 139,7-10:

Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam
budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při
nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě
chopí.

Boží všudypřítomnost ovšem neznamená, že Bůh má ke každému
naprosto stejný vztah. Bude zjevovat sebe sama, žehnat a povzbuzovat
ty, kdo jej milují a slouží mu, avšak napomínat a trestat ty, kdo mu
odporují. Je přítomen v bouři, avšak ne stejným způsobem, jako
v případě dvou svých dětí, které jej upřimně prosí o vedení (Na 1,3;
Mt 18,20).

Vědomí, že Bůh je vždy přítomen, nám pomáhá prokázat odvahu
ve zkouškách - vždyť víme, že Bůhje zde, aby nás posilnil a vedl. Tato
skutečnost nám také připomíná, abychom velice dbali na způsob, jak
si v životě počínáme, protože Bůh vidí všechno, co děláme - ať dobré
či zlé. Jsme zodpovědni před Bohem, abychom mu sloužili pro něj
přijatelným způsobem, a to vždy a všude - neboť on je přítomen.
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Měli bychom také pamatovat, že nernůžeme používat naše vlastní
pocity jako míru Boží přítomnosti. Nehledě na to, jak se cítíme, Bůh
je s námi. Připusťme, že nějaká holčička pláče ve tmě a její maminka
ji ujišťuje, že je s ní. Holčička se může domnívat, že svou mámu musí
vidět, aby mohla vědět, že je s ní. Avšak ať už ji může vidět nebo ne,
nic to nemění na faktu, že její máma tam je. A tak je tomu i s námi.
Zda citime Boží přítomnost nebo ne, Bible nám říká, že on je všude.
Toto vědomí je pro nás postačující k tomu, abychom si v každé době
zachovali postoj chvály a odvahy.

15. Ve svém poznámkovém sešitě uveď dva důvody, proč by uvědo-
mění Boží všudypřítomnosti mělo ovlivnit způsob našeho života.

Boží vševědoucnost
Od Boží všudypřítomnosti je pouze krok k Boží vševědoucnosti -

jeho znalosti všeho. Lidé se často velice namáhají, aby odhalili určité
skutečnosti. Když studujeme za účelem získání poznání, shromaž-
ďujeme fakta; avšak zdá se, že často čím více se dovídáme, tím více
zjišťujeme, jak málo toho vlastně víme.

Bůh tento problém nemá. On ví všechno. Vládce vesmíru má
neomezené vědomí. Je nemožné, abychom tuto skutečnost plně po-
chopili, a přece je to neodmyslitelná skutečnost pro naši víru v Boží
dokonalost. Je tedy logické, že Bůh musí znát vše, co je skutečné, a
vše, co je možné. V opačném případě by se neustále musel učit věci,
které předtím neznal, a pak by jim musel i patřičně přizpůsobovat své
plány a záměry.

Protože Bůh zná všechno, dokáže nám dopředu odhalit, co se udá
v budoucnu. Proto je v Písmu mnoho událostí předpovězeno. To
ovšem neznamená, že Věčný Bůh činí rozhodnutí ohledně toho, co se
nám přihodí. On prostě pouze ví předem, jak se rozhodneme. Díky
svému předzvědění může předpovídat - říci, co se stane v budoucnu.
Boží předpovídání budoucího však neznamená, že Bůh předurčil
- rozhodl předem, co se stane.

Skutečnost, že Bůh ví vše, by měla - právě když se nacházíme
uprostřed nejtěžších zkoušek - posílit naši víru. Bůh přece ví o našich
problémech mnohem víc než my sami. Zná příčiny i to, co by se stalo
v případě jednotlivých řešení, o kterých uvažujeme. Z této skutečnosti
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můžeme čerpat obrovské ujištění, kdykoli hledáme jeho vedení a
správné řešení pro naše problémy.

16. Přečti si Ž 139,1-19 a doplň následující prohlášení.

a Verše hovoří o Boží vševědoucnosti

II Verše hovoří o Boží všemohoucnosti

c Verše hovoří o Boží všudypřítomnosti

17. Která tvrzení jsou PRA VOlV Á se zřetelem na Boží vševědouc-
nost?

a Jelikož Bůh ví,jaké rozhodnutí učiním, všechna má rozhodnutí jsou
ve skutečnosti jeho rozhodnutími.

b Vědomí, že Bůh ví vše, by mě mělo vést k tomu, abych u něj hledal
vedení, kdykoli se mám rozhodnout.

c Předpovídat znamená předurčit.

d Kdyby Bůh nebyl vševědoucí, nebyl by ani zcela dokonalý.

e Vševědoucnost znamená vědět všechno, co je možné vědět, včetně
dokonalého poznání ohlednč minulosti, přítomnosti i budouc-
ností.

Boží moudrost
Mnozí vědci znají nepřeberné množství faktů, avšak ani všechny

vědomosti, které tento svět má, nebyly s to vyřešit problémy naší
společnosti. Lidé prostě nemají potřebnou moudrost k takové aplikaci
svých vědomostí, jež hy jim umožnila žít vzájemně v míru a blahobytu.

Moudrost není totéž co poznání. Moudrost prohledává poznání,
aby nalezla nejvyšší možný cíl, a pak používá ten nejlepší způsob kjeho
dosažení. Protože Bůh je .všemoudrý", činí všechno dobře a správně.
Ve své dokonalé moudrosti nám dal své Slovo, Bibli, aby nás vedla ve
všem, co činíme. Jestliže žijeme podle Božích směrnic, tak jak jsou
zaznamenány v jeho Slově, budeme těžit z jeho moudrosti a budeme
Bohem požehnáni.

Čas od času selháváme a nedokážeme vidět Boží moudrost v tom,
že dovolil, aby se v našich životech staly některé věci. Nejdříve ze všeho
musíme pamatovat, že Bůh nám dovoluje činit naše vlastní rozhodnutí,
a pokud ta rozhodnutí nejsou v souladu s jeho vůlí, můžeme si sami
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způsobit mnoho problémů. Rovněž je nutné pamatovat, že žijeme
v hříšném světě a že křesťané stejně jako ne křesťané se občas stávají
obětí přírodních katastrof či špatného jednání jiných lidí. Bůh není
povinen k nám přijít a dopodrobna nám vysvětlovat, proč se věci staly
tak, jak se staly. On může svolit k různým událostem z důvodů,
o kterých my nic nevíme. Ale jak prohlašuje 11 4,18: "Dokonalá láska
strach zahání." Za všech okolností můžeme Bohu plně důvěřovat,
protože VÍme, že ve své nekonečné moudrosti bude vše činit pro naše
dobro a svou slávu (Ř 8,28).

Biblické oddíly jako Ž 104,24-30 a Jr 10,12 nám připomínají, že Boží
moudrost můžeme spatřovat v jeho stvoření. Bezpochyby bylo po-
třeba velice důmyslného navrhování k dosažení tohoto spletitého a
zároveň účelného uspořádání přírody. Zůstávám v němém úžasu nad
ptačím pírkem. Každá jeho nepatrná část je navržena pro konkrétní
účel, ať při létání, nebo kvůli ochraně ptáka před přírodními živly.
Když si prohlížím ptačí kostru, zjišťuji, že ty větší kosti jsou duté a
naplněné vzduchem, který udržuje toto malé stvoření ve vzduchu.
Potomci tohoto ptáka budou mít opět toto účelné uspořádání. A toto
je pouze nepatrný příklad veliké moudrosti našeho Boha.

Cítím se požehnán, když si uvědomuji, že Bůh nám činí svou
moudrost dostupnou, kdykoli ji potřebujeme. Nezáleží na tom, čemu
musíme čelit dnes, zítra, příští týden nebo příští měsíc. Jk 1,5 nám říká,
abychom nepochybovali, ale žádali o moudrost, neboť Bůh je štědrý
a milostivý při jejím udělování svému lidu.

18. Které z následujících příkladů považuješ na základě naší předešlé
diskuse za vhodné příklady Boží moudrosti?

a Pokud mám neočekávané výdaje a nevím, jak se s nimi vyrovnat,
mohu Boha prosit o vedení s vědomím, že on mi dokáže dát
moudrost potřebnou k vyřešení tohoto problému.

b Dívka - křesťanka, která byla dobrým příkladem a svědectvím lásky
Kristovy, neočekávaně zemře při nehodě. Protože její smrt přivede
mnohé lidi z jejího okolí k Pánu, můžeme vědět, že Bůh tuto
událost naplánoval s ohledem na větší dobro.

c Boží slovo, Bible, je pro mne průvodcem, který mi ukazuje, jak žít
lepší život, život, jenž by přinášel více ovoce.
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d Bůh dává vedoucím v církvi moudrost vést duchovní záležitosti
církve v souladu s jeho vůlí.

e Uspořádání lidského těla nás přesvědčuje o Boží moudrosti.

ť Boží moudrost křesťanům nedovolí, aby se zmýlili ve svém soudu.

19. Přiřaď následující čtyři Boží atributy k jejich definicím.

· .. a Boží vlastnost, která způso-
buje, že je všude přítomen

· .. b Způsob, kterým Bůh jedná,
aby naplnil ty nejvyšší zá-
měry pro své stvoření, a to
tím nejlépe možným způso-
bem

· .. c Boží vlastnost, která způso-
buje, že ví vše.

· .. d Vlastnost Boží neomezené
moct

1) Všemohoucnost

2) Vševědoucnost

3) Všudypřítomnost

4) Moudrost

V této lekci jsme se zabývali Boží přirozeností a jeho přirozenými
vlastnostmi (atributy). V následující lekci se zaměříme na charakte-
rové vlastnosti Boha a na jeho mocné skutky. Takto budeme připra-
veni na studium o Bohu Synu a Bohu Duchu svatém. Čím více budeš
rozumět našemu božskému Stvořiteli a svému vztahu k němu, tím lépe
mu budeš schopen sloužit a svědčit o jeho veliké lásce.
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Osobní test
OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Zvol si pouze

jednu, tu nejvhodnější odpověď.

1. Křesťané uctívají způsobem sobě vlastním, namísto aby uctívali
místa, formy či jiná omezení, protože Bůh je

a) duch. b) určitá jednota.

c) všemohoucí. d) věčný.

2. Pokud si skutečně uvědomím, že Bůh je vševědoucí, všemohoucí a
všudypřítomný,

a) budu také žít způsobem, který by se jemu líbil, a budu mu důvěřovat
v každé mé zkoušce.

b) uvědomím si rovněž, že nezáleží na tom, jaká rozhodnutí činím já
- jsou to vždy rozhodnutí, která on mi určil - a tak tedy nemohu
udělat nic, abych svůj život zmčnil.

c) budu se snažit vyřešit si své denní problémy a potřeby svým vlastním
způsobem, protože Bůh by měl být vzýván pouze při těch nej-
větších životních problémech.

3. Bůh díky své přirozenosti a svým vlastnostem nejenom zná naše
potřeby, ale také

a) je nám příliš vzdálen, než aby se zabýval jejich řešením.

b) si uvědomuje, že poněvadž my nemáme tutéž přirozenost a vlast-
nosti jako on, nernůže s námi rozumným způsobem plně komu-
nikovat.

c) je schopen se o ně plně postarat.

4. Když jme přesvědčeni, že Bůh působí ve všem k našemu dobru a
své slávě, uznáváme tím jeho

a) osobní charakter.

b) nekonečnost.

c) moudrost.

d) vševědoucnost.
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PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napiš P před každým pravdivým tvrze-
ním a N před nepravdivým .

... 5. Jednota Boha je tou vlastností, která nám umožňuje k němu
přistupovat a která způsobuje, že se stará o naše lidské potřeby .

.• . tl. Křesťanství se ve svém uctívání liší od uctívání mnoha bohů,
protože Bůh je duchovní bytost.

... 7. Bible učí, že v božské bytosti existují tři osoby: Otec, Syn a Duch
svatý - proto hovoříme o Boží Trojici .

. . . 8. Boží vlastnosti, které popisují jeho existenci jako existenci bez
počátku a konce a které jej líčí jako toho, jenž se nemění, se
nazývají Boží vččnost a neměnnost.

••• ~I.Člověk, který nedokáže vidět určitý záměr ve zkouškách, kterými
prochází, si zřejmě plně neuvědomuje moudrost Boží.

... ]lO.Největší množství důkazů pro učení o Trojici nacházíme ve
Starém zákoně.
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odpovědi na studijní otázky
ll. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé

1.Tvoje odpověď.

12. a Bůh; světu c zničeni.

b záměrech; Slovu. d milosrdenství; spravedlnosti.
2. Tvoje odpověď. Já osobně jsem si poznamenal, že jiné lidi pozná-
váme tak, že s nimi mluvíme, nasloucháme jim a přemýšlíme o nich.
Abychom poznali Boha, musíme si vyhradit čas a dělat tytéž věci.
13. a 3) Jednota. d 4) Trojjedinost.

b 5) Věčnost. e 6) Neměnnost.

c 2) Duchovnost. fl) Personalita.

3. b) schopnost myslet, cítit a rozhodovat se.

14. "Já budu s tebou."

4. b) Bůh zná potřeby spravedlivého a hledí, aby je naplnil. .. Tyto
verše to vyjadřují obrazným způsobem.

15. Víme, že Bůh je vždycky přítomen, aby nás posiloval a povzbuzoval
v našich zkouškách. Víme, že vidí všechno, co činíme - dobré i
špatné, a naším úkolem je vždy mu sloužit.

5. d) všechny uvedené možnosti, a), b) i c) jsou správné.

16. a 1.-6. verš.

b 13.-19. verš.

c 7.-12. verš.

6. a Bůh Všemocný.

b Pán, tvůj Bůh; jiné bohy
přede mnou.

c mé zpodobení.

d Pán, náš Bůh, je jediný Bůh, a
není jiného boha kromě něj.
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7. Všechny tyto pojmy samozřejmě úzce souvisí, protože popisují
jednotu Boží. My jsme je přiřadili tímto způsobem:

a 2) Jedinečnost (ojedinělost). e 3) Jednoduchost (nesloženost).

b 1) Číselná jednota. f3) Jednoduchost (nesloženost).

c 2) Jedinečnost (ojedinělost). g 1) nebo 2) ČÍselná jednota nebo
d 3) Jednoduchost (nesloženost). jedinečnost (ojedinělost).

17. a Nepravdivé

b Pravdivé

c Nepravdivé

8. a Bohu Otci.

b Bohu.

d Pravdivé

e Pravdivé

d tři odlišné osoby

(Otec, Syn a Duch svatý).

c Bohu.
18. Odpovědi a, c, d a e jsou vhodným příkladem Boží moudrosti; ne
však odpověď b, protože nehoda, při níž dívka zahynula, byla dů-
sledkem lidského chyby, a ne vedení Božího. Avšak i tuto situaci si
Bůh použil k dobrému, takže přivedl mnohé lidi k sobě, a v tom
můžeme spatřovat jeho moudrost. Odpověď f rovněž není dobrým
příkladem, protože Bůh nám ve své moudrosti dovoluje činit vlastní
rozhodnutí. My se však můžeme rozhodnout žádat jej, aby nám dal
moudrost při rozhodování.

9. a 5) více osob, které jsou v Bohu

b 3) Spasiteli a Duchu svatému

c 2) Vykupitelem, Spasitelem

d ]) Ducha svatého

e 4) osoby Trojice.

19. a 3) Všudypřítomnost

b 4) Moudrost

c 2) Vševědoucnost

d 1) Všemohoucnost

10. Tvrzení a, b, d, e a f jsou správná.
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