
LEKCE 2
o ,

BUH: JEHO CHARAKTEROVE VLASTNOSTI
A DÍLO

Vyvstanou ti mnohé otázky, když se v novinách dočteš o velkém
neštěstí, které potkalo nějakého křesťana? Byl jsi již někdy svědkem
toho, že bezbožný člověk jenom díky svému nečestnému jednání
dosáhl velikého úspěchu, a divil ses, jak jen Bůh může dovolit, aby se
děly takové věci? Trápíme se ve svém nitru, když vidíme věci, které se
nám zdají nesprávné, a hledáme pak odpověď u Boha.

Když však lépe porozumíme charakterovým vlastnostem Boha
- jeho lásce a svatosti - a také způsobu, jakým působí dnes ve světě,
zjistíme, že všechno, co se děje v našem životě, má svůj smysl. Božím
cílem je připravil nás pro své věčné království; pracuje ledy v našem
životě takovým způsobem, aby byl tento cíl dosažen. V této lekci se
budeme zabýval charakterovými vlastnostmi Boha a uvidíme, že Bůh,
který nás stvořil, se také podílí na udržování svého stvoření a zajišťuje
vše, co je potřebné k tomu, aby nás přivedl do svého království. Přesto
nám však Bůh dovoluje, abychom se samostatně rozhodovali a nesli
odpovědnost za svá rozhodnutí. Otevřeme mu tedy svá srdce a pře-
mýšlejme nyní o tom, jak velice nás miluje, a jakým způsobem řídí
všecko, co stvořil.
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osnova lekce
BoH charakterové vlastnosti

Boži dílo stvoření

Boží dílo svrchovaného vládce

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• diskutovat o charakterových vlastnostech Boha a o jejich významu
ve vztahu k Božímu stvoření.

• popsat Boží působení při stvoření, udržování a svrchovaném řízení
vesmíru.

• vysvětlit, jak je možné, že křesťané někdy trpí, zatímco, jak se zdá,
bezbožní trestu unikají.

• Boha více milovat a ctít - jako důsledek hlubšího porozumění jeho
vlastnostem a jeho dílu.
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studijní činnost
1. Prostuduj si rozvinutí lekce - a to způsobem uvedeným v lekci 1.

Při odpovědích na studijní otázky dbej na to, abys nejdříve napsal
svou vlastní odpověď, a teprve pak si ji porovnej s odpovědí
uvedenou v závěru lekce.

2. Po ukončení této lekce si vypracuj osobní test a své odpovědi si
porovnej s těmi, které jsou uvedeny v závěru učebnice. Projdi si
znovu všechny otázky, které jsi nezodpověděl správně.

rozvinutí lekce

BOŽÍ CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI
V 1. lekci jsme se zabývali vlastnostmi Boží přirozenosti. Nyní

chceme uvažovat o Božích charakterových vlastnostech. Tyto vlast-
nosti se projevují v tom, jak Bůh jedná s lidmi. Zahrnují Boží svatost
a Boží lásku. Nejdříve se podíváme blíže na Boží svatost.

Boží Svatost
Úkoll. Uveď pravdivá tvrzení, která vysvětlují význam Boží svatosti.

Kterými vlastnostmi bys chtěl být znám svému okolí? Jako lako-
mec? Nebo pletichář? Anebo jako dobrý člověk? Jako přítel? I Bůh
toužil po tom, aby byl mezi národy znám pro své specifické vlastnosti.
Chtčl, aby jej lidé nazývali Svatým (Ez 39,7).

Dozvěděli jsme se již, že Bůh se nernůže dopustit intelektuální
chyby, protože je vševědoucí. Jeho svatost mu pak nedovoluje, aby se
dopustil morální chyby. Boží svatost je vyjádřením jeho naprosté
dokonalosti. Je základem pro všechny jeho skutky. Tedy vše, co Bůh
činí, je správné a dobré.

Slovo svatost zahrnuje v sobě myšlenku oddělenosti. Dokonalá Boží
bytost je oddělena od všech hříšných lidí a všeho zla a je nad ně
povýšena. A přece, i když je Bůh dokonale svatý a oddělený od svého
stvoření, udržuje s lidmi vztah, ve kterém je jim velice blízký. Později
uvidíme, jak je to možné.

Boží svatost můžeme pozorovat ve všech jeho postojích a činech.
Jeho svatost zahrnuje také lásku ke všemu, co je dobré, a
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nenávist k tomu, co je špatné. Bůh se tedy raduje ze spravedlnosti a
dob a, a naopak se odděluje od zla a zatracuje je.

Boží oddělení od lidí je nutné kvůli lidské hříšnosti. Na tuto pravdu
Starý zákon mnohokrát poukazuje. Bůh požádal Mojžíše, aby vymezil
kolem hory Sinaj hranici (Ex 19,12-13, 21-25). Chtěl, aby si Izraelský
národ uvědomil, že hříšní lidé musí být od svatého Boha odděleni.

Oddělení Boha od hříšných lidí můžeme symbolicky vidět i v návrhu
svatyně.jak ji měl Mojžíš na poušti vybudovat. Nejzvláštnější část této
svatyně byla oddělena oponou (Ex 26,33). Do této části směla vstu-
povat pouze jediná osoba, vysvěcený kněz, a to pouze jednou za rok,
aby postříkal krví příkrov (Lv 16). Činil tak, aby v přítomnosti svatého
Boha očistil lid od hříchu. Takto mohl Boží lid vidět, jak velice Bůh
nenávidí hřích.

Ve Starém zákoně jsou mnohá další místa, která zdůrazňují Boží
svatost. Iz 59,2 a Abk 1,13 učí, že hřích odděluje svatého Boha od
hříšných lidí a hříšné lidi od svatého Boha. Jb 40,3-5 a Iz 6,5-7 nám
ukazují, že jestliže pochopíme Boží svatost, uvědomíme si zároveň, jak
hroznou věcí je hřích. Nekonečná svatost Boží v nás vypůsobí lítost
nad hříchem, vyznání hříchu a pokoru.

1. Na základě předcházejících biblických veršů vyplň prázdná místa:

a Pro Boha je nemožné být v kontaktu s něčím, co je hříšné, protože
Bůh je . '" .

b Hřích způsobuje, že jsme od Boha.

c Skutečné poznání Boží svatosti by nás mělo přivést k tomu, aby-
chom si uvědomili, .

l\Jový zákon se na mnoha místech zmiňuje o Boží svatosti. Již ve
Starém zákoně jsme viděli příklady toho, že lidé nemají přímý přístup
k Bohu, a nemohou jej dosáhnout ani svým vlastním úsilím. Ve Starém
zákoně to byl vysvěcený kněz, kdo vcházel do Boží přítomnosti a
vykonával smírčí obřad za hříchy lidu. Nyní je smíření dokonáno skrze
oběť Ježíše Krista, Božího Syna. Podle Ř 5,2 a Ef 2,13-18, chceme-Ii
přistupovat k Bohu, musí to být skrze zásluhy Ježíše Krista. 1 Pt 3,18
nám říká, že všechna naše nečistota a nespravedlnost je přikryla a
odčiněna naším spravedlivým Spasitelem, abychom mohli mít přístup
do přítomnosti svatého Boha.
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2. Podle předcházejících míst Písma je jen jediný způsob, jak se
můžeme dostat do Boží přítomnosti, a tím je smírčí oběť, jež byla
přinesena

a) vysvěceným knězem.

b) naším vlastním úsilím.

c) naším Spasitelem Ježíšem Kristem.

Nemůžeme mluvit o Boží svatosti, aniž bychom se zmínili o jeho
spravedlnosti. Mnozí bibličtí učenci hledí na Boží spravedlnost a
svatost jako na dvě odlišné vlastnosti Trojice, ale ve skutečnosti je Boží
spravedlnost přímým důsledkem jeho svatosti. Je tou stránkou Boží
svatosti, která se projevuje ve způsobu Božího jednání s lidmi.

Boží svatost je vyjádřena dvěma způsoby: Za prvé je jeho svatost
vyjádřena spravedlností. Bůh ustanovil ve světě určitou morální vládní
formu. To znamená, že dal zákony (správné a spravedlivé), kterými se
lidé mají řídit. Za druhé je Boží svatost vyjádřena v jeho vykonné
spravedlnosti. Bůh své zákony uplatňuje spravedlivým způsobem. Od-
měňuje ty, kdo jeho zákony poslouchají, a trestá ty, kdo je porušují.

Boží spravedlnost se projevuje v tom, jak Bůh miluje svatost
v lidech. Nejenže je svatý, ale vyžaduje, aby i jeho lid byl svatý.
Výkonná spravedlnost Boha se pak projevuje v jeho soudu nad hří-
chem. Protože nemůže tolerovat hřích, musí trestat ty, kdo hřeší.

3. Přečti si Žd 12,10.14 a zodpověz následující otázku: Co ode mne
Bůh vyžaduje poté, co jsem se stal křesťanem a odvrátil se od mého
hříšného způsobu života?

Svatost jako vlastnost křesťanova života znamená víc než pouze
nečinit to, co je špatné. Znamená také činit to, co je správné. V našem
jednání a správném životním postoji k jiným lidem musí být zjevné, že
nás takto vede Boží láska. Tato láska v nás totiž vypůsobuje soucit a
starost o ty, kdo žijí kolem nás.

V naší poslušnosti vůči Bohu můžeme setrvat například i tehdy,
když sloužíme potřebám jiných lidí. Abychom mohli sloužit jiným,
není třeba činit ústupky v našich křesťanských zásadách. Ježíšovo
podobenství, jak je zaznamenáno v L 10,29-37, je příkladem křes-
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ťanského ideálu, s kterým bychom se měli ztotožnit. Zároveň je v něm
ukázána konkrétní činnost, která je pro naše bližní praktickým vy-
jádřením našich ideálů.

4. Přečti si L 10,29-37. Do svého poznámkového sešitu si napiš, která
z následujících osob reprezentuje činný křesťanský ideál svatosti:
levita, Samařan, kněz.

Jak jsme viděli v ža 12,10.14, Bible nás nabádá k tomu, abychom
žili svatý, oddělený život. Člověk může uposlechnout tohoto příkazu
a zároveň se zapojit do života společnosti - jak tomu učil Ježíš
v Mt 5,13-16. Tento oddíl Písma ukazuje, že nesmíme ztratit naši
svatost, ale naopak být příkladem pro jiné. A tak se tedy křesťan
nezapojí do žádné věci, kterou Nový zákon nedovoluje, bude však
veškerým možným způsobem sloužit své rodině i bližním a bude jim
ukazovat, že mu na nich záleží.

S. Když uvažujeme o Boží spravedlnosti, nacházíme dobrý příklad
toho, jak bychom měli správně jednat vůči našim dětem. Co z níže
uvedeného budeme skutečně dělat? (Zvol nejvhodnější odpověď.)

a) Budeme naše děti často trestat, abychom jim připomenuli, že se
vždy musí hezky chovat.

b) Budeme mít přiměřené požadavky, budeme děti odměňovat, kdy-
koli budou poslušné, a trestat je, když jsou neposlušné.

c) Budeme děti varovat, že je potrestáme, jestliže budou neposlušné,
avšak ve skutečnosti to nikdy neuděláme, protože by to mohlo
u nich způsobit pochybnosti o naší lásce k nim.

Předchozí otázka nám připomíná skutečnost, že potřebujeme po-
rozumět biblickým principům týkajícím se disciplíny. Ten, kdo ne-
trestá své děti, přivozuje jim, podle Božího slova, smrt (Př 19,18).
Zd 12,6 a Zj 3,19 učí, že Bůh kárá a trestá ty, které miluje. Jestliže
opravdu milujeme naše děti, budeme je ukázňovat pro jejich vlastní
dobro (viz Zd 12,5-11).
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6. Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým tvrzením týkajícím se
významu Boží svatosti.

a Svatost je Boží vlastností, která vyjadřuje dokonalost jeho cha-
rakteru.

b Bůh nernůže pro svou neomezenou svatost udržovat blízký vztah
se svým lidem.

e Myšlenka svatosti v sobě zahrnuje lásku k tomu, co je dobré a co
je v souladu s Božími zákony, a nenávist vůči zlému.

d V starozákonní době Bůh dal jasně najevo, že se neoddělí od svého
lidu, i když ten zhřeší.

e Způsob, jakým Bůh vládne svému lidu, je výsledkem jeho charakte-
rových vlastností.

f Bůh je ve své spravedlnosti nejenom vykonavatelem této sprave-
dlnosti, ale nabízí i cestu usmíření a vykoupení pro případ, že lidé
selžou ve své poslušnosti vůči němu.

g Svatost jednoduše znamená nečinění toho, co je špatné.

Boží láska
Úkol2. Vyberpravdivá tvrzení o Boží lásce - co pro nás znamená ajakým

způsobem je vyjádřena.
Předpokládejme, že jistý mladý muž vyzná mladé dívce svou lásku.

Avšak poté, co se vzali, jediné co dělá, je že si před ní stále na něco
stěžuje. Nezajímá ho, co je důležité pro ni, a nesnaží se k ní být milý.
Jak by ses díval na lásku tohoto mladého muže?

Bůh takový není. Tebe i mne vroucně miluje, a to nejen slovy a sliby,
ale také tím, co činí.

-,

Není nic, co bychom mohli udělat, abychom si Boží lásku zasloužili.
Nic z toho, co bychom mohli říct nebo vykonat, nernůže Boha zavázat
k tomu, aby nás miloval. Milovat je prostě součástí jeho přirozenosti.
Bůh miluje svět. Bůh nás miluje.

Bůh také projevuje velice konkrétním způsobem, jak hodně nás
miluje. Někteří lidé uvádějí dobrotu, milosrdenství, trpělivost a věrnost
jako odlišné Boží vlastnosti, já je však považuji za součást jeho lásky.
Pravděpodobně ti přijdou na mysl další aspekty Boží lásky, které by
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mohly být připojeny do našeho seznamu. Tyto atributy nám ukazují,
jak důležití jsme pro Boha. Připomínají nám, jak velice se o nás stará.

7. Přečti si J 3,16; 17,24, 11 4,9-10 a Zj 1,4-5. Tyto verše poukazují na
činný charakter Boží lásky. V jakém druhu jednání se tato láska činně
projevuje?

8. Přečti siJ 13,34-35; 14,]5; 15,13-]4a 11 5,2-3. Vlastními slovy vyjádři
dva způsoby, kterými dáváme najevo svou lásku k Bohu.

Ve Starém zákoně je Bůh často zobrazen jako veliký a mocný
válečník. Cítím se však přemožen, když jej zde zároveň nacházím jako
milujícího Boha. Jeden z nejúžasnějších příkladů Boží lásky jej ukazu-
je jako rozhněvaného zhoubce, který se právě chystá ztrestat bezbožné
město, avšak přesto se zdráhá to učinit. Proč vlastně nepokračuje
v uskutečnění svého plánu? Konec konců, městské zdi se již zbortily
a žádná jiná překážka nestojí v cestě. Avšak přece jej něco zadržuje
- jeho láska k těmto špatným lidem. Zde je, co Bůh říká: "Hledal jsem
mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou
tvář za tuto zemi" (Ez 22,30). Kdyby se byl našel nějaký spravedlivý
člověk, který by jej prosilo milosrdenství, Bůh by byl ušetřil toto město.
Na jak obrovskou lásku nám to ukazuje!

David, Izajáš a Jercmjáš nám líčí Boha jako otce. Který z postojů,
jež má dobrý otec ke svým dětem, je přiměl, aby použili tohoto
přirovnání? David prohlásil, že Bůh je dobrý a laskavý k svým dětem.
Pamatuje na to, že jsou ponechány bez pomoci (Ž 103,13-14). Izajáš
smýšlí o Bohu jako o milosrdném otci (Iz 63, ló; 64,8). Jeremjáš hledí
na Boha jako na otce, který, poté, co potrestal své neposlušné děti, je
něžně vede zpčt domů (Jr 31,7-9).

V Novérn zákoně nacházíme vrcholný příklad Boží lásky. KdY-L
Ježíš přišel na zem, aby vytrpěl trest za naše hříchy, ukázal tím, jak
hrozná je mzda hříchu (smrt). Za nezměřitelnou cenu nám vydobyl
spasení- - zaplatil svým vlastním životem (J 3,16-17). Protože nás Bůh
tak velice miluje, víme, 7.enikdy nedopustí, aby se v našem životě stalo
něco, co by se nemohlo proměnit v naše konečné dobro - pokud jej
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milujeme. Nehledě na okolnosti, můžeme spočinout ujištěni o Boží
lásce. Jeho láska nás vysvobozuje od strachu a soužení ním způso-
beného (lJ 4,18, 2Tm 1,7).

9. Ve svém poznámkovém sešitě uveď seznam Božích vlastností, které
najdeš zmíněny v Iz 43,1-5. Měl bys uvést tři z Božích přirozených
vlastností a dvě z charakterových.

10. Máš nějaké přátele, kteří si neuvědomují, že Bůh je miluje? Přečti
si Mt 24,14; 28,19 a Sk 1,8. Na základě těchto pasáží si do svého sešitu
napiš, jakou máš zodpovědnost vůči těm, kdo o Boží lásce doposud
nevědí.

Ez 18,1-32 zjevuje, jak velikou lásku má Bůh k svému lidu. Zatímco
jeho lid si často neuvědomuje příčinu svých těžkostí, Bůh vysvětluje,
že to, co od nich vyžaduje, je poslušná služba. Boží soud má upoutat
pozornost lidí a způsobit obnovu a uzdravení jejich vztahu k němu.
Verše 31 a 32 naznačují hloubku Boží lásky k Izraeli ajeho neustálou
touhu po spasení lidí:

Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a
obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome
izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok
Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.

ll. Vyber pravdivé tvrzení o Boží lásce - co pro nás znamená a jakým
způsobem je vyjádřena. Boží láska

a) nám ukazuje, že nehledě na to, jaká bude reakce v srdcích lidí, Bůh
nebude brát zřetel na jejich hřích.

b) odhaluje Boží dobrotu, milosrdenství, trpělivost a milost v jeho
vztahu k lidem; aktivním způsobem se projevuje jako láska, která
odpouští hřích.

c) se projevuje v trestání a jejím vyjádřením je odmítání pozdržení
trestu - není ochotna dát lidem další příležitost, aby Boha upo-
slechli.
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180ŽÍ DÍLO SlVOŘENÍ

Úkol 3. Zvol tvrzeni, která objasňují Boží stvořitelské skutky a jejich
význam pro nás.

Budeme nyní uvažovat o následujícím Božím díle: 1) Boží stvoři-
telské činy, 2) Boží svrchovaná vláda nad celým vesmírem, která v sobě
zahrnuje jeho udržování stvoření, a 3) Boží pečování, díky němuž
dochází k uskutečňování jeho věčných záměrů. Nejdříve se podíváme,
čemu učí Bible o stvoření všech věcí.

Jedinci často zaujímají významné místo v dějinách ne pro to, kým
jsou, ale pro to, co vykonali. Například, madam Marie Curieová není
slavná proto, že náležela k členům královské rodiny, ale jako fyzička
a chemička, která objevila prvky rádium a polonium.

Svrchovaná Bytost vesmíru je však pro nás, v protikladu k přede-
šlému, důležitá kvůli tomu, kým je. Současně ale i to, co činí, má pro
nás obrovský význam. Prvním Božím dílem bylo stvoření vesmíru
(Grn 1 a 2).

U platněním své stvořitelské moci Bůh přivedl k existenci všechen
viditelný i neviditelný svět. Je zde zahrnut hmotný svět (Slunce, Mčsíc,
hvězdy, planety atd.) a všechny řády bytostí, včetně všech duchovních
bytostí, s výjimkou Boha samotného. Toto stvoření je zcela jedno-
značně dosvědčeno v Písmu, jak ostatně ještě uvidíme.

Biblická zpráva nám odhaluje určitou sérii stvořitelských činů,
které, vzaty dohromady, tvoří jeden veliký proces stvoření (Gn 1 a 2;
Ž 33,6). Skutečnost stvoření má několikerý význam pro náš život:

1. Vědomí, že Stvořitel vesmíru existoval před vším ostatním by v nás
mělo vyvolat úžas nad věčnou majestátností a velikostí Boha. Měli
bychom si zároveň uvědomit, jak nepatrní a bezvýznamní jsme ve
srovnání s ním.

2. Pán veškerenstva má plné právo na své stvoření. Má právo vyža-
dovat, aby jej uctívalo a poslušně mu sloužilo.

3. Ve stvoření můžeme spatřovat všeobecné zjevení samého Stvořitele
- zjevení jeho moudrosti, moci a péče o stvoření (Ř 1,18-20).
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4. Biblické učení o stvoření tvoří základ pro naši víru - nikdy bychom
totiž nemohli plně svěřit sebe a své spasení někomu, kdo má menší
moc, než tento v Písmu zjevený Stvořitel.

Nemusí nás udivovat,proč Bůh navrhl a vytvořil všechny tyto věci.
Učinil tak pro svou slávu (viz Ž 19,1, Iz 43,7; 48,11, Zj 4,11). Lidé jdou
životem a jejich jedinou snahou je nalézt štěstí; avšak pravé štěstí
nalezneme pouze tehdy, když naším cílem bude oslavit Boha.
K tomuto účelu jsme byli stvořeni a toto je náš klíč ke štěstí.

J eden můj přítel si mi jednou stěžoval, že je nešťasten, protože se
mu nepodařilo vykonat něco velikého pro Boha. Zeptal jsem se ho:
"Je tvým nejvyšším cílem v tom, co konáš, oslavit Boha? Jsi ochoten
připustit, aby se stalo cokoliv, jen abys dosáhl tohoto cíle?" Můj přítel
si uvědomil, že to ve skutečnosti byly jeho vlastní ambice dokázat něco
velikého, které byly tím důležitým cílem v jeho životě. Pouze si sám
nalhával, že to chce dělat pro Boha. Ježíš řekl: "Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne
a pro evangelium, zachrání jej" (Mk 8,35). Jsme stvořeni k tomu,
abychom přinesli slávu Bohu.

V některých společnostech se na vesmír dívají jako na věčný.
Domnívají se, že jeho dějiny probíhají v nekonečných cyklech stvoření,
zkázy a znovustvoření. Jediný skutečný cíl člověka v takovéto společ-
nosti je být vysvobozen z této existence plné zoufalství. V biblickém
pojetí má vesmír počátek (stvoření všech věcí), účel (spasení člověka
skrze Ježíše Krista) a zaslíbení věčného života v Božím království. Oba
zmíněné pohledy můžeme graficky znázornit následujícím způsobem:

KŘiž NASclL

CYKLICKÝ
POHLED

BIBLICKÝ
POHLED

50



BŮH: JEHO CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI A DÍLO

12. Do svého poznámkového sešitu si napiš, jak se tyto dva pohledy
srovnávají s názory většiny lidí, které znáš. Nakolik je názor společ-
nosti, ve které žiješ, v souladu s biblickým pohledem?

Boží stvořitelské skutky nejsou omezeny pouze na to, co Bůh učinil
v minulosti. J 3,3, 2K 5,17, Ga 6,15 aŽ 51,12 prohlašují, že Bůh očišťuje
srdce těch, kdo činí pokání a ve víře k němu přistupují. Tyto verše nám
rovněž říkají, že když se někdo obrátí k Bohu, aby u něj hledal své
spasení, dochází u něj k znovuzrození - stává se novým stvoře-
ním. V Božích stvořitelských činech je tedy zahrnuto i duchovní
stvoření, k němuž dochází, když daná osoba přijímá Ježíše Krista jako
svého Spasitele.

B. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Boží stvořitelské dílo je pro jeho stvoření všeobecným zjevením
Božích vlastností.

b Stvoření mám umožňuje uvědomit si Boží věčnou majestátnost a
velikost i to, jak jsme nedůležití ve srovnání s ním.

c Zjevení Boha v jeho stvořitelských činech nevyžaduje žádnou
odezvu ze strany jeho tvorů.

d Poznání Boží inoci a přirozenosti, jak nám jsou zjeveny ve stvoření,
by nás mělo vést k oslavení Boha.

e Boží stvořitelské činy jsou omezeny pouze na události zaznamenané
v Gn 1 a 2.

BOŽÍ DÍLO SVRCHOVANÉHO VLÁDCE
Úkol 4. Aplikuj uvedené principy na životní situace a zvol si správnou

definici Boží svrchované vlády nad vesmírem.

Svrchovaný Stvořitel veškerenstva má i svrchovanou vládu nade
vším, co stvořil. Co to znamená? Slovo svrchovaný znamená "nejvyšší
co sc týče hodnosti či autority, stupně nebo kvality." Bůhjesvrchovaný
v každém ohledu a vůči všemu, co existuje. Znamená to také, že je
"nezávislý na jakékoli vnější kontrole nebo moci a činí vše, co se mu
zlíbí."

Svrchovanost Boží tedy popisuje jeho svrchovanou vládu nad celým
vesmírem (1Trn 6,15). Jeho svrchovanost se projevuje v tom, že
v souladu se svou vůlí řídí události ve vesmíru (Ef 1,11). Písmo zřetelně

51



ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

hovoří O Boží svrchovanosti: 1) Jako náš Stvořitel má Bůh právo nám
vládnout (IPa 29,11, Mt 20,15, Ez 18,4); 2) Bůh koná všechno, co chce
(1115,3, Da 4,32); 3) Ve všem, co Bůh činí, je účel (Ř 8,28, lz 48,11).

Onehdy jsem četl v novinách o brutální vraždě malého, pětiletého
děvčátka. Jak se to mohlo stát, jestliže je Bůh opravdu dobrý, opravdu
svrchovaný a má všechnu moc činit, co chce? Proč dovoluje, aby se
takové věci děly? Některé odpovědi na takovéto otázky nalezneme,
když budeme uvažovat o různých aspektech Boží svrchované vlády
nad světem. Boží svrchovanost zahrnuje udržování vesmíru a Boží
zaopatřování. Nejdříve se budeme zabývat udržováním vesmíru.

Udržování (zachovávání) vesmíru
Zádný architekt, jakkoli schopný, nebyl doposud schopen navrh-

nout dům, jenž by nevyžadoval oprav. Žádný zahradník nezaseje
semena, z nichž mají vyrůst nádherné květiny, aniž by se pak o ně
rovněž nestaral - prořezával je, zbavoval plevele a zaléval. Bible nám
ukazuje, že i vesmír potřebuje být udržován (Sk 17,28, Zd 1,3).

Bůh aktivním způsobem vesmír udržuje - stará se o něj. V Písmu
vidíme, že poté, co Bůh ukončil dílo stvoření, pokračuje ve své činnosti
tím, že o všechny věci pečuje (Z 104) Jsou zde zahrnuti lidé i zvířata
(1 36,7),je zde zahrnuta ochrana těch, kdo jsou přímí a 7.ijíbezúhonně
(Př 2,7).

Apoštol Pavel prohlásil: "Neboť v něm žijeme, pohybujeme se,
jsme" (Sk 17,28). Bůh by nebyl svrchovaným, kdyby cokoli existovalo
nebo se událo mimo jeho vůli a moc. Biblická místa jako
Neh 9,6 a Z 145,14-16 ukazují, že Bůh se aktivně podílí na udržování
všech věcí. Jiná místa zase prohlašují, že Hospodin zachovává svůj lid
(Dt 1,30-31, Z 31,20; 34,16.18.20, Iz 43,2).

Musíme si uvědomit, že Boží udržování a zachovávání je nezbytně
nutné, protože všecko, co Bůh stvořil, je jak v existenci, tak i při
činnosti naprosto závislé na něm. Stvořené bytosti nemají moc
samy v sobě, aby mohly pokračovat ve svém bytí. Jsou a pokračují ve
své existenci díky vůli svého Stvořitele. Mocí jeho slova je celý svět
nesen a udržován (Zd 1,3).

Zatímco všechny věci pokračují ve své existenci jako neustálý
projev Boží vůle, on sám vybavil každou součást svého stvoření způso-
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bem vhodným pro jcjí zachovávání. V hmotném světč Bůh působí
skrze fyzikální vlastnosti a zákony, kterým často říkáme "přírodní
zákony". Ve světě intelektu Bůh působí skrze vlastnosti či schopnosti
mysli - dal nám schopnost myslet, cítit a rozhodovat se. Při svém
jednání s námi Bůh používá těchto vlastností. Při svém zachovávání a
udržování světa Bůh nenarušuje, co ustanovil při stvoření. Prostě
zachovává to, co sám stvořil.

14. (Zvol správné odpovědi.) Boží udržování stvoření znamená,

a) že Bůh má omezenou moc nahradit cokoli, co bylo nějakým
způsobem poškozeno.

b) že Bůh se aktivně podílí na zachovávání všech věcí.

c) že každá část Božího stvoření má schopnost zachovávat sebe sama.

d) že Bůh dává každé části svého stvoření potřebné vlastnosti, a pak
skrze tyto působí a pečuje o všechno, co stvořil.

e) že všechny věci ve vesmíru pokračují ve své existenci jako projev
Boží vůle.

f) že se Bůh stará o svůj lid a chrání jej.

g) že se Bůh stará pouze o ty, kdo jsou přímí a žijí bezúhonně.

Zaopatřování
Úkol 5. Rozpoznej příklady záměrů, prvků a účinků Božího zaopat-

řování.

Další stránkou Boží svrchované vlády je jeho zaopatřování. I ono
v sobě zahrnuje myšlenku zachovávání, avšak znamená ještě mnohem
víc. Znamená rovněž Boží schopnost hledět dopředu, předvídat a
předem plánovat. Poukazuje na Boží schopnost naplnit svůj konečný
záměr se stvořením - ustanovení Božího království pod vládou Ježíše
Krista. Toto zaopatřování zároveň vypovídá o tom, že Bůh aktivním
způsobem udržuje, pečuje a řídí vše, co stvořil.

Jak to všechno činí, to zůstává tajemstvím, ale některé skutečnosti
o Božím zaopatřování ve vztahu k nám přece jen známe.

1. Bůh se osobně zabývá světem, který stvořil.

2. Všechno ve vesmíru uvádí do pohybu - v souladu se svým záměrem.
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3. Zmocňuje lidi a vede je k tomu, aby byli morálně zodpovědnými
jednotlivci se svobodou rozhodovat se mezi dobrem a zlem.

4. Jestliže se člověk rozhodne přijmout Bohem nabízené spasení,
Bůh takovémuto člověku připravil věčný život spolu s veškerou
radostí a nádherou, jež Boží majestát poskytuje.

Účely zaopatřování
Existuje několik účelů Boží zaopatřovací vlády, která zahrnuje Boží

vztah k těm z jeho tvorů, které ho milují a poslouchají:

1. Boží vláda je charakteristická Božím pečováním o nás. Mnohá
místa Písma ukazují, že Bůh vládne se zřetelem na štěstí svého
lidu. Ž 84,12 prohlašuje: "Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez-
úhonně." I jiná místa, jako jsou Ř 8,28 a Sk 14,17, zjevují Boží
zájem o naše štěstí a blahobyt.

2. Boží vláda je charakteristická Božím zájmem o rozvoj duševní a
morální stránky svého lidu. Během celých dějin Boží jednání vůči
svému lidu zahrnovalo výchovu, tak aby věděli: 1) co Bůh od nich
vyžaduje, 2) že je svatý, 3) že hřích jej uráží a 4) že nabízí odpuštění
hříchu a usmíření. V raném údobí lidstva dovoloval věci, jako je
rozvod, protože lidstvo ještě nedospělo. Můžeme o tom číst v Mk 10,5.
Starozákonní nařízení a lévijský systém vlády byly součástí procesu
vývoje. Připravily půdu pro zjevení Beránka Božího (Ježíše), který
snímá hřích světa. Veškeré Boží zaopatřování při vedení svého
lidu k duchovní zralosti má za účel jej připravit, aby se mohl stát Božím
zvláštním vlastnictvím.

3. Boží vláda má za svů] hlavní cíl jeho vlastní slávu (Ef 1,11-14).
Veškerá Boží dokonalost se projevuje v jeho vládě.

To znamená, že jeho zaopatřování nám zároveň zjevuje vlastnosti
jeho bytosti. Například, Boží láska je zjevena v zaopatřování jeho
tvorů, konkrétně v tom, že se postaralo jejich vykoupení skrze svého
Syna. Boží pravda je zjevena jak v přírodních zákonech, tak i v Boží
věrnosti při naplňování svých zaslíbení, daných v Písmu. Jeho svatost
a spravedlnost se projevují v tom, jak nenávidí hřích. Boží moc je
demonstrována v jeho díle stvoření, vykoupení a zaopatřování. Jeho
moudrost pak v tom, jak naplňuje své záměry. Když poznáváme, jak
úžasný a veliký je náš Stvořitel, musíme mu vzdát slávu a čest.

54



BŮH: JEHO CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI A DÍLO

15. Která z těchto dvou definicí je správná? Zaopatřování je

a) zachovávání všech věcí způsobem, kdy Bůh dává každé části svého
stvoření schopnost postarat se o své vlastní potřeby bez jakékoli
závislosti na něm.

b) Boží vláda, skrze kterou Bůh udržuje své stvoření, pečuje o ně a
řídí je, a takto je připravuje pro své věčné království.

16. Přiřaď účely zaopatřování (pravý sloupec) k jejich popisům (levý
sloupec).

· .. a Bůh působí ve všech věcech
se zřetelem na to, aby se li-
dem mohlo dařit dobře.

· .. b Bůh se stará o výchovu lidí;
chce, aby znali jej a jeho po-
žadavky, aby se tak stali je-
ho zvláštním vlastnictvím.

· .. e Tento účel je zjeven ve vlast-
nostech Boží bytosti.

1) Sláva Boží

2) Duševní a morální rozvoj lidí

3) Šťastná lidská existence

Prvky (součásti) zaopatřování
Z jakých prvků zaopatřování sestává? Podle názoru mnohých bib-

lických učenců existují tři stránky Božího zaopatřování. Neuvědomují
si však, že zde dochází k určitému překrývání, a že tyto tři nimi
zmiňované aspekty neexistuji nikdy při Božím působení odděleně.
Patří sem zachovávání, spolupůsobeni (součinnost) a vláda.

1. Zachovávání. U ž jsme hovořili o Božím zachovávání neboli
udržování vesmíru jako součásti Boží svrchované vlády nade vším. Bůh
se aktivně podílí na zachovávání svého stvoření. Všecko, co Bůh
stvořil, je naprosto závislé na nčm. A přece dal Bůh každé části svého
stvoření vlastnosti, které jí umožňují přetrvat. Gn 1,24-25 naznačuje,
že Bůh vybavil každého tvora určitými přirozenými vlastnostmi, které
jsou pro něj specifické. Každý tvor se rozvíjí, dospívá a rozmnožuje
podle svého druhu.

2. Spolupůsobeni. V tomto případě to také znamená "souhlas,
svolení a součinnost". Je zde tedy obsažena myšlenka, že k žádné
činnosti, ať Ul. ve svčtě hmoty nebo mysli, nernůže dojít bez Božího
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svolení, a že Boží moc spolupůsobí s mocemi, které mujsou podřízeny.
Ve Sk 17,28 a 1K 12,6 apoštol Pavel naznačuje, že bez Božího spolu-
působení žádná síla či osoba nedokáže pokračovat ve své existenci
nebo činnosti. Boží moc má tedy neobyčejný vliv na moc člověka, aniž
by ho přitom zničila nebo jej zbavila svobody. Člověk má, uchovává si
a používá svou přirozenou moc, zatímco Bůh udržuje přirozené funk-
ce jeho mysli a těla. Protože Bůh je základem lidské existence, nikdy
nemůžerne říct, že lidský podíl se rovná Božímu. Zde se opět setká-
váme s velikým tajemstvím: Bůh dal člověku přirozenou moc, kterou
člověk může používat k dobrému nebo k zlému. Když je tato moc
používána špatným způsobem, zodpovědný za to je sám člověk, proto-
že Bůh nikdy nezpůsobuje špatné lidské jednání (Jr 44,4, Jk 1,13-14).
Bůh spolupůsobí v lidském jednání tím, že mu dává přirozenou moc,
ale jakékoli špatné nasměrování této moci je způsobeno člověkem.
Vhodným příkladem takovéhoto spolupůsobení je příběh Josefa
(Gn 45,5; 50,20). Vidíme zde, že zatímco Josefovi bratři použili svou
přirozenou moc, aby činili zlo, Bůh obrátil jejich jednání k dobrému.
Svolil k jejich činnosti, ale zároveň ji použil k naplnění svých záměrů.

Pavel říká, že Bůh "všechno působí rozhodnutím své vůle"
(Ef 1,11), a že Bůh v nás "působí, že chceme a činíme, co se mu líbí"
(Fp 2,13). Dává nám porozumět různým životním situacím a svým
Duchem nás vede. Varuje nás před následky selhání a něžně se o nás
uchází. Nevystavuje však na posměch naši svobodu tím, že by si
vynucoval na nás svou vůli. V prožitku spasení, Bůh začíná své pozo-
ruhodné dílo tak, že stojí přede dveřmi našeho srdce a tluče - jsme to
však my, kdo musíme otevřít dveře (Zj 3,20). Pak přichází Duch svatý,
aby v nás přebýval. Po dobu, kdy zůstáváme podřízeni jeho panství,
udržuje vládu nad naším životem. Náš vztah k němu jako k Pánu
přetrvává na základě naší lásky k němu a našeho rozhodnutí svěřit mu
autoritu nad naším životem.

3. Vláda. Míníme tím aktivní projev Boží vlády s cílem naplnit Boží
záměry. Jak jsme již viděli, Bůh vládne hmotnému světu pomocí
zákonů, které sám ustanovil. Lidem vládne skrze zákony a vlastnosti
mysli a skrze působení Ducha svatého. Používá přitom všech možných
druhů vlivů, jako jsou okolnosti, motivy, instrukce, přesvědčování a
příklady. Přímo pak Bůh působí skrze působení Ducha svatého na
lidský intelekt, emoce a vůli.
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Bůh vládne nejméně čtyřmi způsoby. Porozumění těmto způsobům
nám pomůže uvidět vztah mezi absolutně svrchovanou Boží vůlí, jak
se projevuje v uskutečňování jeho plánů, a vůlí člověka při jeho
svobodné činnosti.

a) Nčkdy Bůh nečiní nic, aby zabránil člověku v uskutečnění jeho
rozhodnutí. To neznamená, že Bůh schvaluje, když se člověk
dopouští hříchu, ale že nepoužívá svou moc, aby tomu zabránil.
Příklady nalezneme v Sk 14,15-16 a Ž 81,12-13.

b) Nčkdy Bůh zabrání člověku, aby se dopustil hříchu - svým půso-
bením jej ovlivňuje, aby nezhřešil. Příkl dy nalezneme v Gn 20,6;
31,24 a Oz 2,6. Žalmista se v Ž 19,13(14) modlí o tento druh
pomoci: "Nedopusť, aby tvůj služebník dobrovolně hřešil" (Podle
NIV).

c) Nčkdy, jako projev Božího řízení, Bůh zvrátí skutky zlých lidí a
použije je k dosažení dobrého výsledku. Už jsme uvedli příklad
takového Božího jednání v souvislosti s Josefem. Josefovi bratři
zhřešili, ale Bůh to obrátil k dobrému.

cl) Konečně, nčkdy se Bůh rozhodne omezit hřích a zlo. Biblická místa
jako Jb 1,12 a 2,6 naznačují, že Bůh určil hranice satanskému
působení. Pavel v 1K 10,13 prohlašuje, že Bůh rovněž určil meze
zkouškám a pokušením, které křesťané musí snášet.

Na Božím zaopatřování můžeme vidět, že Boží vláda nade vším je
vládou lásky. Tato láska nachází své nejvyšší vyjádření ve slovech
apoštola: "Víme, že Bůh všecko řídí k dobrému pro ty, kdo milují
Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí" ( Ř 8,28).
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17. Přiřaď prvky zaopatřování (pravý sloupec) k jejich popisům (levý
sloupec) .

. . . a Boží moc působí s mocemi,
jež jsou mu podřízeny.
Avšak, i když jim dovoluje
činit jejich vlastní rozhod-
nutí, on sám není příčinou
špatného jednání

... b Bůh vládne způsobem, kte-
rý mu umožňuje naplnit své
záměry. To znamená, že
někdy nedělá nic, někdy
zabraňuje, jindy proměňuje
k dobrému, a v ještě jiném
případě omezuje aktivitu,
která směřuje ke zlému .

. . . c Bůh dal svým tvorům přiro-
zené vlastnosti, skrze které
působí a zachovává je; Vše,
co Bůh stvořil, je na něm ve
své existenci naprosto zá-
vislé.

1) Zachovávání

2) Spolupůsobení

.3) Vláda

Účinky Božího zaopatřováni
Jaký dopad má zaopatřování na naši osobní zkušenost? Mnoho

míst Písma obsahuje Boží zaslíbení prosperity pro spravedlivého (viz
Lv 26,3-13 a Dt 28, 1-14). Bůh žehná těm, kdo mu patří - jeho
požehnání je příliš mnoho, než abychom je dokázali vyjmenovat.

Spravedliví se však často diví: "Proč i zlí prospívají? Proč unikají
trestu?" Ž.almista odpovídá takto: 1) jejich prosperita je pouze do-
časná, 2) Bůh bude nakonec soudit jejich bezbožnost (Ž. 37,16-22;
73,1-28; viz také Mal 3,13-21).

Takže když se tě někdo zeptá: "Proč Bůh neučiní přítrž všemu tomu
násilí?" můžeš s důvěrou odpovědět: "Jen počkej na poslední dějství
této hry. Bůh už začal uskutečňovat svůj plán vymýcení veškerého
sobectví, zoufalství, vzpoury a zkaženosti .. V jeho věčném plánu je
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obsaženo požehnání a prosperita pro všechny, kdo jej milují." Bůh
ještě prozatím svůj soud zadržuje a dává tak bezbožným příležitost k
pokání (Ř 2,4, 2 Pt 3,9).

Jiná otázka, kterou si často kladou křesťané, zní: "Proč musí být
věřící sužován tolika zkouškami, jestliže Bůh má absolutní vládu nad
událostmi tohoto života?" Bible poukazuje na několik důvodů:

1.. Zkoušky mohou být připuštěny, aby se věřící duchovně rozvíjel
(Ž 94,12, Žd 12,5-13).

2. Zkoušky mohou být prověřováním v přípravě na větší rozsah
služby (lK 16,9, Jk 1,2-12).

3. Soužení rovněž přinesou větší slávu Bohu - pokud na ně správně
zareagujeme (viz Jb ,kapitoly 1,2 a 42).

4. Zkoušky tvoří nedílnou součást povolání církve (J 15,18; 16,33,
Sk 14,22, 1Pt 4,12-19).

Na skutečnosti, že Bůh někdy aktivně zasahuje do lidských zále-
žitostí, můžeme vidět, že imy, když se modlíme, můžeme sehrát aktivní
roli v životech jiných lidí. Mojžíš se přimlouval u Boha, a Izrael byl
ušetřen úplného zničení. Našli bychom mnoho podobných příkladů
jak ve Starém, tak i v Novérn zákoně, kdy Bůh zasáhl, když se lidé
modlili. Bůh činí některé věci jako přímou odpověď na modlitby. Na
dru hé straně činí i věci, za které se nikdo nemodlil. Někdy Bůh činí
včci, které se zdají být opakem toho, za co se modlíme, protože ve své
svrchovanosti působí se zřetelem na naše větší dobro. Henry C. Thies-
sen to shrnuje takto: "Jestliže se nemodlíme za věci, které bychom
mohli obdržet skrze modlitbu, neobdržíme je. Pokud Bůh chce učinit
něco, zač se nikdo nemodlí, učiní to, aniž by se někdo za to modlil.
Pokud se modlíme za věci, které jsou v rozporu s Boží vůlí, odmítá
nám je udělit. Existuje tedy dokonalý soulad mezi Božím záměrem,
jeho zaopatřováním a svobodou člověka.' (1979, s. 129)

Jak jsme tedy viděli, křesťané občas trpí - jako výsledek toho, že žijí
ve zlém světč. Bůh, který má nad vším autoritu, ne vždy zabrání
bezbožným lidem v jejich zlém konání. Křesťané, stejně jako ne-
křesťané, mohou trpět následkem nehod a neopatrnosti. Bůh oby-
čejně nezasahuje do fyzikálních zákonů nebo naší svobodné volby.
Každý z nás žije ve světě, ve kterém je vystaven různým nehodám, a
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nakonec i smrti. Naším cílem není uskutečnit naše vlastní představy o
životě, ale spíše žít životem, který by přinesl slávu Bohu. Boží láska k
nám se nikdy nemční; a Bůh nám přislíbil, že jestliže jej milujeme, on
působí ve všech věcech pro naše dobro. S tímto vědomím se můžeme
pověřit do rukou našeho svrchovaného Boha v důvěře, že důvody,
proč způsobil nčkteré situace, proč některé jiné dovolil, aještě jiným
zabránil, nám jednoho dne budou lak zřejmé, jako jsou jemu.

18 Nyní svými vlastními slovy zodpověz otázku položenou na začátku
této části pojednávající o svrchované vládě: Jak mohl Bůh dovolit, aby
došlo k vraždě malého, nevinného dítěte? Použij k tomu svého po-
známkového sešitu.

19 Přečti si níže uvedená místa Písma a do prázdného prostoru vepiš
1, pokud se jedná () případ Božího zaopatřování při jeho jednání s
člověkem; 2, pokud jde o příklad osobní volby člověka, do které Bůh
nezasahuje.

· .. a Sd 15,16-19: Zaopat ření vodou unaveného Samsona

· .. b Sk 24,24-26: Félix odkládá své rozhodnutí přijmout evangelium

· .. c Da 2,10-23: Zjevení udělené Danielovi

· .. d Gn 22,13: Beran, který uvízl svými rohy v houští

... e Sd 11,30-36: Jiítáchův nerozumný slib Hospodinu

20. Vysvětli účinky Boží svrchované a zaopatřovací vlády v každé
z následujících situací. Při svých odpovědích vycházej z principů,
kterým bylo vyučováno v této lekci. Použij svůj poznámkový sešit.

a Jan sloužil v sousedství drsných gangů. Věrnč sloužil mezi lidmi,
až byl jednoho dne jedním z gangů ubit k smrti. Jeho smrt otřásla
společností, ve které žil. Díky jeho příkladu se mnozí mladí muži
a ženy z ulice setkali s Kristem.

b Robert umíral na rakovinu, avšak skrze modlitby svých přátel byl
zázračně uzdraven.

c Jakub zdolával se svými přáteli nebezpečný štít, když tu náhle spadl
a zlámal si obě nohy.

d Simona byla napadena a hrubě zbita, když šla ze shromáždění
domů. Tato událost u ní způsobila ještě větší snahu vést lidi ke
Kristu.
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e Když Roman, velice talentované dítě, vyběhl z restaurace, která se
nacházela u silnice, vběhl přímo pod kola rychle jedoucího auta a
byl na místě mrtev.

f Jindřich žije pouze sám pro sebe a je nepoctivý v obchodních
záležitostech. Přesto se zdá, že má úspěch ve všem, co dělá.

g Misionář během své cesty na letiště píchne pneumatiku a zmešká
tím letadlo. Později se dovídá, že uvedené letadlo se zřítilo a nikdo
z lidí na palubě tuto nehodu nepřežil.
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Před každým pravdivým tvrzením

napiš P, a N před tvrzením nepravdivým.

· .. 1. Svatost je vlastností Boží a vyjadřuje jeho absolutní dokonalost.

... 2. Protože Bůh je nekonečně svatý, a člověk hříšný,jejich vzájemný
vztah je neosobní.

· .. 3. Jelikož Boží svatost vyžaduje, aby se oddělil od všeho hříšného,
připravil ve svém milosrdenství a lásce cestu, jak toto oddělení
ukončit - tím, že se postaralo smírčí oběť.

· .. 4. Boží lásku je nejlépe vidět v tom, co Bůh říká.

· .. 5. Hodnota lásky se prokazuje tím, co daná osoba koná - to
znamená, že jednání člověka je projevem jeho lásky.

· .. 6. Jestliže Boha opravdu milujeme, ukážeme to svou poslušností.

... 7. Stvoření jako dílo Bohaje významné pouze tím, že nám zjevuje
majestátnost Boží moci. Nevypůsobuje však žádnou odezvu.

· .. 8. Boží svrchovaná vláda znamená, že Bůh nepodléhá žádné vnější
autoritě, a že může činit, co sám chce.

· .. 9. Když hovoříme o Božím dílu zachovávání vesmíru, míníme tím,
že Bůh aktivním způsobem udržuje vše, co stvořil.

· .. 10. Zaopatřování poukazuje na Boží schopnost všechno předvídat
a řídit celé stvoření k cíli, který mu určil: ustanovení království
pod vládou Ježíše Krista.

·.. ll. Boží vláda zahrnuje v sobě představu, že Bůh někdy určí meze
hříchu, bezbožnosti a zkoušek, které musí křesťané snášel.

... 12. I kdyžje modlitba činností, která nás přibližuje k Bohu, nikdy
nernůže ovlivnit jeho svrchované konání.

... 13. Bůh nejenom ustanovil přírodní zákony a lidem dal svobodnou
volbu, ale rovněž skrze tyto prostředky působí, aby naplnil své
záměry.

· .. 14. Boží zaopatřování zahrnuje princip, podle kterého křesťané
musejí v tomto světě trpět, zatímco hříšní lidé mohou očekávat
prosperitu.
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odpovědi na studijní otázky
10. V těchto oddílech Písma dal JežÍŠ svým učedníkům příkaz, aby
nesli zvěst o Boží lásce a spasení všemu stvoření. Bůh si nás vyvolil za
své posly, a naším úkolem je povědět všem o Boží lásce.

1. a svatý. c jak strašný je hřích.

b odděleni
ll. b) odhaluje Boží dobrotu, milosrdenství, trpělivost a milost. ..

2. c) naším Spasitelem, Ježíšem Kristem.

12. Tvoje odpověď. (V mnoha společnostech existuje veliká nevstota
ohledně toho, jak vznikl svět,jaký význam má život, smrt a soud. Zádný
jiný názor však není tak logický a uspokojivý, jako je názor biblický.)

3. Tvá odpověď by měla být podobná této: Bůh vyžaduje, abych byl
svatý. Chce, abych měl podíl na jeho svatosti.

13. a Pravdivé e Nepravdivé (Jeho stvořitelské či-
b Pravdivé ny pokračují při duchovním stvo-

ření, ke kterému dochází, když ně-
c Nepravdivé jaká osoba přijímá Ježíše Krista
d Pravdivé jako svého Spasitele.)

4. Mčl jsi odpovědět "Samařan", protože pouze jeho jednání bylo
správné. Praktickým způsobem uplatnil principy, které zastával.

14. Odpovědi b), d), e) a f) jsou správné.

5. b) Budeme mít přiměřené požadavky ...

15. b) Boží vláda, skrze kterou Bůh udržuje své stvoření, pečuje o ně ...

6. Tvrzení a, c, e a f jsou pravdivá.

16. a 3) Šťastná lidská existence cl) Sláva Boží

b 2) Duševní a morální rozvoj

7. Boží láska se činně projevuje v jeho dávání.

17. a 2) Spolupůsobení

b 3) Vláda

cl) Zachovávání
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18. Tvoje odpověď. Já osobně bych poukázal na skutečnost, že Bůh
dal člověku svobodnou volbu; takže člověk se může rozhodnout hřešit,
pokud po tom touží. Když k tomu dojde, nevinný trpí spolu s bez-
božným. Bible nám říká, že nakonec bude bezbožný Bohem souzen a
potrestán za zlo, které konal.

8. Naši lásku k Bohu ukazujeme svou poslušností a láskou k ostatním
lidem. (Vidíme zde zřetelně, že láska je aktivní silou.)

19. a 1) Boží zaopatřování.

b 2) Osobní volba člověka.

cl) Boží zaopatřování.

dl) Boží zaopatřování.

e 2) Osobní volba člověka.

9. 1. verš: moudrost a všemohoucnost (přirozené) a láska (charakte-
rová).

2. verš: všemohoucnost a všudypřítomnost (přirozené) a láska
(charakterová).

3. verš: svatost (charakterová).

4. verš: láska (charakterová).

20. Příklad a zobrazuje dva principy: utrpení může plynout z toho, že
žijeme pro Boha uprostřed bezbožného světa; někdy Bůh používá
jednání zlých lidí k uskutečnění dobrých záměrů. Příklad b ilustruje
skutečnost, že Bůh koná některé věci jako přímou odpověď na mod-
litby, aby tak obdržel slávu. Příklady cae ukazují, že všichni lidé
podléhají přírodním zákonům a jsou vystaveni nebezpečím tohoto
života. Příklad d poukazuje na skutečnost, že zkoušky někdy připra-
vují toho, kdo nimi prochází, na větší službu, a mohou přinést slávu
Bohu. Příklad ť ukazuje, že dokonce nekřest'ané mohou mít
užitek z Boží milosti. Nicméně, jestliže Jindřich nepodřídí svůj život
Bohu, stráví věčnost v oddělení od Boha a bude souzen za své zlé
jednání. Příklad g je ilustrací skutečnosti, že v některých případech,
kdy nám naše plány nevycházejí, Bůh jedná skrze okolnosti k našemu
dobru.
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