
LEKCE 3
KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ
NEVIDITELNÉHO BOHA

"Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém
chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně
podobni?" Pokud otce se synem vypadají stejně, můžeme to snadno
pozorovat, avšak někdy tato podoba není až tak zřejmá. Tito dva si
mohou být také podobni ve způsobu jednání nebo myšlení, anebo
jejich osobnosti mohou být v mnohém stejné. Když pozoruješ dítě,
můžeš v mnohém ohledu vidět, jaký je jeho otec.

Ježíš přišel na tuto zem, aby nám ukázal, jaký je Bůh Otec. Vidi-
telným způsobem reprezentuje Otce, jenž sám je neviditelný. Ježíš
ztělesňuje přirozené a charakterové vlastnosti Boha. Skrze zázrak
vtělení vzal na sebe přirozenost a podobu člověka, a takto vyjádřil
vlastnosti Boha a sdělil je člověku. Ježíš řekl: "Kdo vidí mne, vidí
Otce" (J 14,9).

V této lekci se budeme zabývat učením o Ježíši Kristu, který je
"odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty" (Zd 1,3). Když bude-
me přemýšlet o časovém období, které strávil zde na této zemi,
a o způsobu, ve kterém byl odrazem svého Otce, modleme se usilovně,
abychom i my byli odrazem nádhery Syna Božího pro jiné lidi.
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osnova lekce
Kristovo lidství

Kristovo božství

Jednota božství a lidství v Kristu

Kristovo dílo

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

II uvést biblické důkazy božství a lidství Ježíše Krista.

1I pojednat o charakteru a účelu vtělení.

1I rozpoznat dílo Kristovo a jeho význam.

1I více milovat Ježíše - jako výsledek toho, že jej lépe znáš.
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studijní činnost
1. Prostuduj si rozvinutí lekce způsobem uvedeným v lekci 1 a 2.

2. Zodpověz otázky, aniž by ses díval do odpovědí uvedených v závěru
lekce. Projdi znovu každou otázku, kterou jsi nezodpověděl
správně. Potom vypracuj osobní test a odpovědi si zkontroluj.

rozvinutí lekce

KRISTOVO LIDSTVÍ
ÚkolL Přiřad' důkazy Ježíšova lidství k jejich [ormulacim.

Mezi všemi rozlišovacími znaky křesťanství je vtělení našeho Pána
Ježíše Krista nepochybně znakem nezákladnějším. Vtělení poukazuje
na jednotu božství a lidství v Ježíši Kristu. Písmo zcela zřetelně učí, že
on, věčný Syn Boží, se kvůli našemu spasení stal člověkem. Bůh jednal
ve světě naprosto novým způsobem od momentu, kdy se jeho Syn stal
"tělem". Ježíš byl počat mocí Ducha svatého v těle Panny Marie.
V tomto jedinečném stvořitelském díle Bůh prolomil řetězec lidské
generace a přivedl na svět nadpřirozenou bytost.

Tajemství, kterým je obklopena tato zázračná událost, se nám
poněkud rozjasní, když si uvědomíme, že se jednalo o součást Boží
nové aktivity. Syn Boží přišel, aby vysvobodil člověka - tvora z těla a
krve - sám se při tom stávaje tělem a krví. Učinil tak, aby nám svou
vlastní smrtí dobyl spasení. Vtělením Bůh na zemi uvedl do pohybu
svůj plán vykoupení: "Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh
svého Syna, narozeného z ženy" (Ga 4,4). Nebyl žádný jiný způsob,
jak by mohl uskutečnit svůj spasitelný záměr.

Vtělení je tedy bodem zvratu pro hříšného člověka, protože učinilo
možným usmíření mezi Bohem a člověkem. Protože Ježíšovo lidství
zaujímá tak významné místo v Božím plánu spasení, je důležité,
abychom uvažovali o některých důkazech tohoto lidství. Tyto důkazy
zahrnují Ježíšův lidský původ, jeho lidský rozvoj, lidský vzhled, lidská
omezení a lidská jména.

68



KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

Lidský původ a lidsky rozvoj
Dva z evangelistů, Matouš a Lukáš, sledují Kristův rodový původ.

Matouš ve skutečnosti sleduje tuto linii zpět až k Davidovi, a dokonce
ještě dále, k patriarchovi Abrahamovi (Mt 1,1-17). Sleduje tím dva
cíle:

I. Dokázat, že Ježíšův původje z linie Davidovy, a proto je dědicem
izraelského trůnu. V opačném případě by jej žádný Žid nepřijal jako
svého krále či Mesiáše.

2. Dokázat, že Ježíš, jako potomek Abrahama, byl dítětem zaslí-
bení, v němž měly být požehnány všechny pronárody (Gn 22,17-18).
Lukáš sleduje Ježíšovu linii zpět k Adamovi, prvnímu člověku
(U 3,23-38). Nicméně to, oč šlo jak Matoušovi, tak i Lukášovi, bylo
zdůraznění skutečnosti, že Ježíš opravdu prošel tou základní lidskou
zkušeností: narodil se z ženy (Ga 4,4).

Když zdůrazňujeme, že Ježíš měl lidské předky, musíme zároveň
velice rozhodně poukázat na skutečnost, že Ježíš neměl přirozeného
lidského otce. Jeho zrození bylo odlišné od všech ostatních lidských
narození. Lukáš zaznamenává událost, při níž anděl sdělil Marii, že
brzy otěhotní. Její okamžitá reakce byla: "Jak se to může stát, vždyť
nežiji s mužem?" (L 1,34). Na tuto otázku týkající se nadpřirozeného
narození Ježíše jí anděl v odpovědi připomenul, že "u Boha není nic
ncmožného" (v. 37). Ježíšovo narození bylo obdivuhodným zázrakem;
a přeci to bylo narození lidské .

Ježíš se tělesně i duševně rozvíjel zcela v souladu se základními
zákony lidského vývoje. Jeho vyrůstání a rozvíjení jako člena naza-
retské komunity bylo ve skutečnosti naprosto uznávaným faktem pro
jeho spoluobyvatele (Mt 13,55). Lukáš říká, že Ježíš "rostl v síle a
moudrosti a milost Boží byla s ním" (L 2,40). Víme, že za svůj duševní
rozvoj nevděčil tehdejším školám (J 7,15), ale spíše to byl výsledek
výchovy, jíž se mu dostalo od jeho zbožných rodičů, pravidelného
navš těvování synagogy (L 4,16), věrného navš těvování svatyně (L 2,41)
pečlivého studia a aplikování Písma, a v neposlední řadě - modlitby.

1. IPřečti si L 2,52. Tento verš naznačuje, že se Ježíš rozvíjel

a rozumově. b duchovně.

c tělesně. d společensky.
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Lidský zevnějšek a lidská omezení
Všechny důkazy nás přesvědčují o tom, že svým fyzickým vzhledem

byl Ježíš podobný ostatním lidem. Ve skutečnosti se jim ve svých
denních činnostech tak podobal, že když prohlásil, že on a Otec jsou
jedno, jeho posluchače to nahněvalo. Ve své prudké reakci prohlásili,
že je "pouhý člověk", a proto nemá právo se prohlašovat za Boha
(J 10,33).

Když Pilát, římský místodržící, dal vyvést Ježíše k Židům - než nad
ním vynesl rozsudek -, prohlásil: "Hle, člověk!" (J 19,5). Když tam tak
Ježíš stál před římským soudcem a byl souzen, nikdo nepochyboval
o jeho lidství. Apoštol Pavel později skládal svědectví ve svém poko-
lení, že Ježíš Kristus byl shledán "v podobě člověka" (Fp 2,8).

Nikdo z těch, kdo náleželi k Ježíšovým blízkým společníkům, nikdy
nepochyboval, že Ježíš je člověkem. Mnohem častěji užasli nad sku-
tečností, že je to člověk zcela neobyčejný: "Kdo to jen je, že ho
poslouchá i vítr i moře?" (Mk 4,41).

Tím, že Ježíš přijal podobu člověka, dobrovolně se podřídil lidským
omezením. Výsledkem bylo, že se pak také občas tělesně unavil (J 4,6),
lačněl (Mk 11,12) a žíznil (J 19,28). Podstoupil pokušení (Mt 4,1-11)
a byl Otcem posilován, když se modlil (L 22,42-44). Zakoušel bolest
(1Pt 4,1), a nakonec i smrt (lK 15,3). To byl ten největší důkaz onoho
omezení, které bylo určováno jeho lidstvím.

Lidská jména
Rovněž jména, která byla Ježíšovi dávána, svědčí o jeho lidství.

Když anděl pověděl Josefovi o dítěti, jež se mělo narodit, zároveň mu
přikázal, aby to dítě pojmenoval Ježíš, což je jednoduše řecký tvar
starozákonního jména Jozue (Mt1,21) a znamená "Spasitel". Ježíš byl
také nazýván "synem Davidovým" a "synem Abrahamovým" (Mt1,1).
Avšak jméno, kterým je v Písmu nejčastěji nazýván a které, jak se zdá,
bylo jeho oblíbeným, je SYl! člověka - toto jméno také nejzřetelněji
poukazuje na Ježíšovo lidství. Když hovořilo sobě, používal Ježíš
tohoto jména (Mt 26,64-65). Je nám však hned patrné, že se Ježíš
neprohlašoval pouze za nějakého syna člověka, ale za Syna člověka.
Tento termín naznačuje, že Ježíš je nejenom pravým člověkem, ale že
je rovněž reprezentantem celého lidstva.
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2. Přečti si L 2,40.51; 8,19-21 a J 7,1-8. Na základě těchto pasáží
zakroužkuj písmeno před každým PRA VDlVÝM tvrzením.

a Ježíš rostl jako každé normální dítě a procházel jednotlivými vývo-
jovými etapami. Rozvíjel se tělesně, duševně i duchovně.

b Ačkoliv již jako chlapec projevoval Ježíš neobyčejné vlastnosti,
zůstával nadále poslušen svým rodičům.

c Když se Ježíš stal při svém vyučování středem pozornosti, jeho
rodina projevila plné pochopení pro jeho poslání a už si na něj
nečinila nárok.

d J ežíšovi bratři byli přesvědčeni jeho mocnými skutky - pochopili, že
je někým více než obyčejným člověkem, a tak schvalovali jeho
veřejnou službu.

3. Přiřaď důkazy Ježíšova lidství (pravý sloupec) k jejich formulacím
(levý sloupec).

... a Ježíš pociťoval únavu, hlad,
žízeň, bolest, a nakonec i
smrt.

... b Ježíš byl pojmenován řec-
kou formou starozákonní-
ho jména .Jozue a mnohými
dalšími jmény.

· .. c Bibličtí autoři sledují Ježí-
šův rodový původ k Davi-
dovi, Abrahamovi a Ada-
rnovi.

· .. d Římský místodržící, který
nad Jc7.ÍŠcm vynesl rozsu-
dek, jej označil slovy: .,Hle,
člověk" (J 19,5).

· .. e Ježíš se rozvíjel po všech
stránkách - duševně, du-
chovně, tělesně i společen-
sky.

1) Lidský původ

2) Lidský rozvoj

3) Lidský zevnějšek

4) Lidská omezení

5) Lidská jména
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KRISTOVO BOŽSTVÍ
Úkol 2. Vyber tvrzení, která dokládají Ježíšovo božství.

Prozkoumali jsme biblické důkazy Kristova lidství a uviděli jsme,
že jsou opravdu nezvratné. Nyní budeme uvažovat o faktech, které
Bible uvádí ve vztahu ke Kristově božství, a o významu této stránky
jeho bytosti.

Božská práva
Z celé řady důkazů Kristova božství budeme nejdříve uvažovat

o skutečnosti, že Ježíš uplatňoval božská práva, která náleží pouze
Bohu. Tato božská práva zahrnujípřijímání klanění od lidí, odpuštění
hříchů, vzkříšení mrtvých a právo soudit.

Jelikož Bůh v Desateru zakázal klanění jakémukoliv cizímu bohu
(Ex 20,3-5), Ježíšovo přijímání klanění by bylo rouháním - pokud by
Ježíš nebyl pravý Bůh. (Rouhání je urážení a znevažování Boha nebo
prohlašování sebe neprávem za osobu božského původu.) Když Ježíše
pokoušel ďábel, Ježíš znovu potvrdil platnost tohoto přikázání - pouze
Hospodinu se máme klanět a pouze jemu sloužit (Mt 4,10). A přece
si Ježíš činil nárok na uctívání ze strany lidí.

Bible nám ukazuje, že když se lidé ve své nevědomosti pokoušeli
uctívat apoštoly, ti to rozhodně odmítli (Sk 10,25-26; 14,11-18). Do-
konce i svatí andělé odmítají klanění, které by jim někdo chtěl neprá-
vem prokazovat (Zj 19,10; 22,8-9). A tak i když apoštolové, kteří byli
obyčejnými lidmi, a ani mocní andělé nepřijali od lidí klanění, Ježíš je
přijímal jako něco, na co má právo. Prohlásil, že ctít jej je povinností
všech lidí (J 5,23).

Za druhé vidíme, že Ježíš uplatňoval své právo odpouštět hříchy,
právo, jež je vyhrazeno pouze samotnému Bohu (Mk 2,7). Ježíš
neváhal používat tohoto práva - i přesto, že to jeho nepřátele velice
rozčilovalo (Mt 9,2-6).

Ježíš také uplatňoval právo udílení života (J 5,21; 10,10). Nejméně
ve třech případech povolal Ježíš mrtvého zpět k životu (L 7,11-17;
8,40-56, J 11,1-44). V budoucnu všichni ti, kdo zemřeli, budou jeho
mocným slovem vzkříšeni k životu (J 5,21-30). Samozřejmě právo
dávat život je něco, co pouhý člověk ve své vlastní moci nikdy nedo-
káže.
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Čtvrtým příkladem pro uplatňování božských práv Ježíšem je jeho
právo soudit: "Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou
Synovi" (J 5,22). Následující místa Písma nám umožňují lépe uvidět
celkovou oblast Ježíšova práva soudit: Mt 25,31-46, Sk 10,42; 17,31 a
2K 5,10.

Ježíš bez jakéhokoli váhání uplatňoval tato i jiná práva. Činit tak,
aniž by byl Bohem, by bývalo bylo troufalostí, domýšlivostí a rouháním.

4. Ve svém poznámkovém sešitě uveď věci, které Ježíš konal během
svého pozemského života, a které zároveň byly uplatněním jeho bož-
ských práv.

Božský charakter
Úkol 3. Vyjmenuj charakterové a přirozené vlastnosti, které poukazují

na to, že Ježíš je Bůh.

Charakterové vlastnosti
Ježíš ův charakter lidi udivoval. Žasli nad jeho chováním a postojem

v nejrozmanitějších situacích. To,jak reagoval na různé životní situace
jasně prokazovalo, že je odlišný. Vlastnil tytéž charakterové a přiroze-
né vlastnosti jako Bůh Otec.

Ježíš žil tak svatým životem, že jeden z těch, kdo byli jeho nej-
bližšími, prohlásil: "On hříchu neučinil a vjeho ústech nebyla nalezena
lest" (lPt 2,22). Jeho nepřátelé nebyli s to mu dokázat, že se dopustil
nějakého hříchu, protože byl bez hříchu (J 8,46). Nikdo, kdo je
pouhým člověkem, nedokáže jednat na takovéto úrovni - avšak Ježíš
byl někým víc než pouhým člověkem.

Jeho láska jej rovněž odlišovala od ostatních lidí. Ježíš svou lásku
prokazoval ve vztahu k lidem jakéhokoli stavu a společenského posta-
vení (L 19,10; srov. Mt 11,19 a Mk 10,17-22). Modlil se jak za své
následovníky, tak i nepřátele (J 17,9.20, L 23,34). Dokonalost jeho
lásky odhalovala, že je Synem Božím.

Ježíšova láska se projevovala mnoha způsoby. Ježíš ukazoval
opravdovou pokoru a tichost. Když začal svou veřejnou službu, byl
motivován touhou sloužit (Mt 20,28). Jako Mistr a Učitel předvedl
pravý význam služby, když svým "studentům" umyl nohy (J 13,14). Byl
vlídný a laskavý k hříšníkům (L 7,37-39.44-50), k pochybujícím
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(J 20,29) i k těm, kdo jej opustili (L 22,61, J 21, 15-23). Láskou
demonstroval tytéž principy, kterým učil.

Ježíšova láska se nejzřetelněji projevila v jeho lásce k Bohu Otci.
Svým vlastním příkladem ukázal, že tajemství efektivního li ehovního
života spočívá v blízkém vztahu k Bohu. Pouhý člověk by se nikdy
nemohl modlit způsobem, jakým se modlil Ježíš. Modlil se intenzívně
(L 22,39-44), pravidelně a v dlouhých časových úsecích. Někdy se
modlil celou noc. Jindy vstával brzy ráno, aby se modlil (Mk 1,35).
Zanechal nám dokonalý vzor pro udržování a rozvíjení našeho du-
chovního života (l Pt 2,21).

Nikdo z těch, kdo byli Ježíšovi blízko, nernohl pochybovat o jeho
lidství. Nikdo však také nemohl srovnávat jeho dokonalost s těmi
nejlepšími snahami obyčejných lidí. Dokonalý příklad Ježíšovy lásky
a svatosti vedl Petra k prohlášení: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého"
(Mt 16,16).

5. Ve svém poznámkovém sešitě uveď, jakými způsoby prokázal Ježíš
svou lásku a svatost.

Přirozené vlastnosti
Pavel prohlašuje, že Ježíš Kristus je mocí a moudrostí Boží

(IK 1,24), a že se Bohu zalíbilo, aby plnost božství přebývala v jeho
Synu (Ko 1,19; 2,9). Matouš uzavírá své evangelium těmito Ježíšovými
slovy: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi" (Mt 28,18). Tato
místa Písma odhalují skutečnost, že Ježíš, druhá osoba Trojice, je
všemohoucí. Všichni andělé, všechny vlády a mocnosti vesmíru jsou
podřízeny jeho moci a autoritě (1Pt 3,22).

Z Bible se také dovídáme, že Ježíš je všudypřítomný. Pavel říká, že
Bůh Otec podrobil všechno svému Synu, a že Syn "přivádí k naplnční
všechno, co jest" (Ef 1,22-23). Jak obrovské povzbuzení, zvláště když
si uvědomíme, že Ježíš dodrží své zaslíbení a bude s námi, kdykoli se
nás několik shromáždí, abychom jej uctívali (Mt 18,20). Ikdyž možná
někdy necítíme jeho přítomnost, můžeme si být jisti, že on je pokaždé
s námi.

Ježíš Kristus je také vševědoucí - ví všechno (J 2,24-25; 16,30; 21,17).
Pavel hovoří o Božím tajemství, jímž je podle nčj Kristus, "v němž jsou
skryty všechny poklady moudrosti a poznání (Ko 2,2-3, kurzívou opatřil
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autor). JežÍŠ znal hříšný život samařské ženy (J 4), myšlenky farizeů
(L 6,8), kdy a jakým způsobem opustí tento svět (J 12,33; 13,1) i
charakter a konec tohoto věku (Mt 24 a 25, Mk 13, L 21).

Některé pasáže Písma vyžadují, abychom se Ježíšovou vševědouc-
ností zabývali blíže. Například Mt 24,36 naznačuje, že JežÍŠ neznal
datum svého návratu. Marek zase zaznamenává, že JežÍŠ šel k fíkovní-
ku v domnění, že nalezne nějaké ovoce, a zklamal se (Mk 11,13).

Zde je nutné poukázat na skutečnost, že během své pozemské
služby se Ježíš vzdal svého práva nezávislého uplatňování svých bož-
ských vlastností. Záměrně se rozhodl, že během této doby nebude
používat svou božskou moc. Ježíš měl moc, z které by byl mohl čerpat,
aby se osvobodil, avšak on ji odmítl použít (Mt 26,52-54). Učinil tak
ze své vlastní svobodné vůle. Věděl totiž, že jestliže by nepodstoupil
utrpení a smrt, nemohl by naplnit své poslání - zemřít na místě
hřfšného člověka. Nyní, když je toto jeho poslání naplněno, JežÍŠ opět
plně uplatňuje všechny své božské vlastnosti, včetně své vševědouc-
nosti.

Písmo zjevuje Ježíše jako věčného Syna Božího (J 1,1, 11 1,1,
Mi 5,2). Vždy byl a bude také věčně existovat (Žd 1,11-12; 13,8). Tato
místa rovněž prohlašují, že JežÍŠ Kristus se něměni. Tyto vlastnosti jsou
však Božími atributy, a takto poskytují zřetelný důkaz božství Ježíše
Krista.

6. Vc svém poznámkovém sešitě uveď, pročJ ežíš během svého pozem-
ského života neuplatňoval všechny své božské vlastnosti.

7. Ve svém poznámkovém sešitě si udělej záhlaví Charakterové vlast-
nosti Ježíše a Přirozené vlastností Ježíše. Uveď pod nimi příslušné
vlastnosti. Pak si tyto seznamy srovnej s charakterovými a přirozenými
vlastnostmi Boha, jak byly uvedeny v lekci 1 a 2. Co vyplývá z tohoto
porovnání?

Činění nároku na božství
Ježíš učinil některá zcela jednoznačná prohlášení o tom, ze Je

Bohem. V předvečer své smrti Ježíš apeloval na své učedníky, aby na
základě jeho zázračných činů přijali tato jeho tvrzení (J 14,11). Která
prohlášení to byla?

1. Řekl Židům, že on a Otec jsou jedno (J 10,30).
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2. Když byl obviňován před radou starších, Ježíš opět prohlásil, že je
Synem Božím (L 22,70-71, J 19,7).

3. Trval na tom, že spasení lze dojít pouze skrze něj (J 10,9).

4. Řekl, že pouze skrze něj lze přistupovat k Otci (J 14,6).

5. Prohlásil, že bez něj by nikdo nic nemohl učinit (J 15,5).

6. Během svého vyučování jasnč dosvědčoval svou preexistenci
(J 8,58; 17,5).

7. Vedl své učedníky k tomu, aby se modlili v jeho jménu (J 16,23).

8. Když vyslal své učedníky sloužit, dal jim moc činit zázra-
ky (L 9,1-2).

Všechna tato prohlášení a tvrzení, spolu se zázraky, které Ježíš
konal, poskytují přesvědčivý důkaz a potvrzují oprávněnost Ježíšova
jednání, když se prohlašoval za Boha.

Jména, která naznačují božství
V celém Novém zákoně jsou Ježíši Kristu dávána jména, která je

možné použít pouze ve vztahu k Bohu. Inspirovaní pisatelé o něm
často hovoří jako o Synu Božím. Při dvou různých příležitostech jej
hlas z nebe hlasitě oslovil jako Syna Božího (Mt 3,17; 17,5). I Ježíš
používal tento titul, když hovořilo sobě (J 10,36).

Jiné jméno, které rovněž poukazuje na božství, bylo předpovězeno
prorokem Izajášem a pak je zopakoval anděl, když mluvil k Josefovi
(lz 7,14, Mt 1,22-23). Dítě se bude jmenovat Immanuel, to jest "Bůh
s námi" (Mt 1,23). Bůh přišel na svět, aby po určitou dobu žil upro-
střed lidí (J 1,14).

Jan napsal, že Ježíš je Slovo Boží. Nám se to zdá být poněkud divný
titul, ale v oné době filozofové měli představu, že veškerý rozum a moc,
jež stojí v pozadí vesmíru, je možné shrnout jediným termínem - slovo.
A tak Jan říká: "Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi" (J 1,14).
Lidské slovo je vyjádřením myšlenek daného člověka. Boží Slovo je
Boží myšlenka vyjádřena takovým způsobem, aby jí člověk mohl poro-
zumět. Bůh není oddělen od svého stvoření - zjevuje sebe sama. Jan
prohlašuje, že Slovo (Ježíš) bylo Bohem od věčnosti (J 1,1-2).
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O Ježíšovi se v Písmu hovoří jako o Bohu. Pavel napsal, že máme
očekávat "blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a
našeho Spasitele Ježíše Krista" (Tl 2,13).

Hebrejské jm /no Mesiáš bylo často používáno ve spojení s Ježíšem.
Řeckou formou tohoto jména je Kristus. Jiný překlad je Pomazaný.
Co to pro Židy znamenalo, když byl někdo pomazaný? Když Bůh
povolal někoho ke zvláštnímu úkolu, takový člověk byl pak pomazán
náboženským vůdcem - vylitím oleje na hlavu. Tím bylo symbolicky
znázorněno oddělení ke službě. Židé byli zvyklí na to, že proroci, kněží
a králové byli pomazáváni; takže když Petr prohlásil, že Ježíš je Pánem
a Kristem, jeho posluchači mu dobře rozuměli (Sk 2,36). Reakce
několika tisíc lidí naznačuje, že přijali Ježíše jako svého Mesiáše neboli
Pomazaného.

Ježíš byl také nazýván Pánem. Někdy bylo toto jméno použito jako
forma zdvořilosti, ale při mnoha příležitostech bylo vyjádřením úcty
k jeho božství. (viz L ],43; 2,11, J 20,28, Sk 16,31 a 1K 12,3.) Toto
jméno, jež bylo často používáno ve spojení s naším Pánem, je překla-
dem hebrejského jména Jahve; takže Kristus - Mesiáš je ztotožňován
se starozákonním Jahve.

8. Ve svém poznámkovém sešitě uveď jména, která byla dána Ježíši
a která poukazují na jeho božství. U každého jména uveď biblický
odkaz.

9. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením. Kris-
tovo božství je zjeveno

a) skutečností, že přijímal klanění od lidí, odpouštěl hříchy, křísil
mrtvé a vyhrazoval si právo soudit.

b) jeho charakterovými vlastnostmi - láskou a svatostí.

c) jeho přirozenými vlastnostmi - všemohoucností, všudypřítomností,
vševědoucností a věčností.

d) způsobem, kterým byl přijat svými vlastními lidmi.

e) tím, že si osobně činil nárok na božství.

f) skrze jeho jména, která poukazují na jeho božství.
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JEDNOTA BOŽSTVÍ A LIDSTVÍ V KRISTU
Učení o vtělení bylo předmětem sporu, který v rané církvi zůstal

poměrně dlouho nevyřešen. Učení o Trojici bylo pevně zakotveno ve
Starém zákoně, ve zkušenosti Ježíšových společníků inspirovaných
knihách Nového zákona. Avšak následující otázk olala mnoho
spekulací: Jak bylo možné, aby se věčný Syn, který~e roven Otci a
jedné podstaty s ním, stal tělem - člověkem, jako jsme my?

Někteří lidé, kteří se snažili vysvětlit vtělení, tak zdůrazňovali
Ježíšovo lidství, že prakticky popřeli jeho božství. Jiní zase činili pravý
opak: v takové míře zdůrazňovali Kristovo božství, že t měř popřeli
jeho lidství. Nakonec se podařilo vedoucím rané církve dospět k
definici vtělení, která je stále ještě považována za základní článek víry
týkající se Ježíšovy osoby.

Charakteristické rysy vtělení
Úkol 4. Vyber tvrzeni, která reprezentují biblické učení ohledně vtělení.

Definice vtělení, jak ji uvádějí vedoucí rané církve (na chalke-
donském koncilu v roce 451) zní takto:

... Náš Pán Ježíš Kristus ... je opravdovým Bohem a opravdovým
člověkem ... soupodstatný s Otcem vzhledem k božství, ve svém
lidství však ve všem stejný jako my krom hříchu ... Takto je Ježíš
znám ve dvou přirozenostech: božské a lidské. Tyto dvě přiroze-
nosti se vzájemně liší. .. Tato rozdílnost přirozeností není zrušena
jejich jednotou; jedinečné vlastnosti obou přirozeností jsou zacho-
vány.

Tato definice samozřejmě neodstraňuje tajemství vtělení. Naopak,
všichni křesťané sdílejí s apoštolem Pavlem jeho úžas: "Vpravdě
veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle" (lTm 3,16)). Této
obtížné myšlence porozumíme lépe, jestliže budeme uvažovat o jed-
notě lidské a božské přirozenosti v Kristu a o významu této jedinečné
události.

Když hovoříme o lidské přirozenosti a božské přirozenosti Krista,
máme na mysli jeho bytnost. Když říkáme, že Ježíš má božskou
přirozenost, míníme tím, že všechny vlastnosti či atributy, které lze
použít při popisování Boha, se vztahují i na něj. Takže Ježíš je
Bůh - ne pouze jako Bůh, ale pravý Bůh.
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Když říkáme, že Ježíš má lidskou přirozenost, míníme tím, že Ježíš
Kristus není Bohem, který předstírá, že je člověkem - Ježíš je člově-
kem. Není pouze člověkem nebo pouze Bohem. Je Bohem, který se
"stal tělem a přebýval mezi námi" (J 1,14). Nepřestal být Bohem, když
se stal člověkem. Nevyměnil své božství za lidství. Ježíš přijal lidství.
To znamená, že přidal lidskou přirozenost ke své božské přirozenosti.
Proto je skrze vtělení jak Bůh, tak i člověk - Bohočlověk.

Ježíš měl jako Kristus všechny vlastnosti, které náležejí lidské
bytosti, včetně fyzických. Nicméně nernůžerne říci, že v nejhlubší části
své bytosti je Ježíš lidskou osobou. Je božskou osobou s lidskou
přirozeností. To znamená, že nepřidal lidskou personalitu ke své
vlastní přirozenosti, ale spíše přidal lidskou přirozenost ke své vlastní
osobě. Jeho božská personalita je tím, co nacházíme na té nejhlubší
úrovni. Kdyby Ježíš nebyl božskou osobou, nemohl by být předmětem
našeho uctívání, neboť křesťanům je přikázáno klanět se Bohu a
nikomu jinému.

Takže vidíme, že vtělený Syn ve své osobě spojuje pravé božství s
pravým lidstvím. V Ježíšovi je takové společenství vlastností, že o něm
můžeme hovořit jakýmkoli způsobem, jenž je vhodný v případě Boha
nebo člověka.

10. Zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které PRAVDIVĚ
reprezentuje biblické učení o vtělení.

a) Ježíš Kristus je božskou osobou, která přijala naše lidství.

b) Kristus je lidskou osobou, která přijala božství.

c) Protože Ježíš Kristus je božskou osobou, je vhodným předmětem
našeho uctívání.

d) S ohledem na svou lidskou přirozenost, Ježíš míval hlad a žízeň,
unavil se, zakusil bolest a smrl. Co se týče jeho božské přirozenosti,
toužil vždy konat vůli svého Otce, protože byl sám pravým Bohem.

Důvody vtělení
Při našem ohraničení nikdy nebudeme s to plně pochopit, proč se

náš Pán stal člověkem. Co mohlo motivovat Syna Božího, že přišel na
tuto zem, aby se stal součástí padlé lidské rasy a byl obklopen závistí
a nenávistí?
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Nejdříve je třeba podotknout, že Bůh nemohl zemřít. Bylo však
nutné najít bezúhonnou, neposkvrněnou oběť za hřích. Protože celé
lidstvo bylo hříšné, Bůh se stal tělem, aby sám poskytl dokonalou oběť
a vzal na sebe trest za hřích (Žd 2,9). Za druhé, skrze vtělení Ježíš
zjevil lidem Otce vjeho nesrovnatelné výjimečnosti a kráse (J 14,7-11).
Za třetí, tím, že se stal člověkem, poskytl nám náš Pán vhodný příklad
(lPt 2,21-25). Když pozorujeme jeho reakce v různých lidských situa-
cích, můžeme se s ním ztotožnit a zároveň i pochopit, že cílem
křesťanského života je stát se podobným Kristu (R 8,29). .

Ježíš řekl svým učedníkům, že je posílá do světa, stejně jako Otec
poslal jej (J 17,18; 20,21). Toto přikázání v sobě nese příslib spasení
pro všechny, kdo uvěří. Je součástí velkého pověření j ít do celého světa
a zvěstovat evangelium každému stvoření (Mk 16,15). Ježíš byl Božím
zaopatřením pro naše spasení. Tuto dobrou zprávu máme nést všem
lidem.

11. Napiš 1 před každým tvrzením, které je PRAVDIVÝM důvodem
vtělení. 2 napiš v případě, že se nejedná o platný důvod.

· .. a Ježíš musel přijmout smrtelné tělo, aby mohl vzít na sebe trest
za naše hříchy.

· .. b Vtělení bylo nutné, protože Bůh potřeboval vědět, jaké to je být
hříšným člověkem.

· .. c Vtělení nám poskytuje zjevení Otcovy lásky a jeho péče o člověka .

.. . d Vtělení dalo Kristu jedinečnou zkušenost s lidským omezením a
slabostí. To jej činí způsobilým, aby se za nás u Otce přimlouval.

· .. e Jako výsledek vtělení se člověk už déle nerodí v hříchu - oběť
Božího Syna přinesená v těle učinila člověka bezúhonným.

KRISTOVO DÍLO
Úkol 5. Zvol si tvrzení, která vysvětlují, proč má Kristovo dílo pro

člověka takovou důležitost.

Obraťme se nyní ke Kristovu dílu. Když hovoříme o jeho dílu, máme
na mysli jeho smrt, vzkříšení, nanebevstoupení a vyvýšení. Budeme je
zkoumat v tom pořadí, jak po sobě následovala.
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Smrt
Smrl Ježíše Krista byla odlišná od smrti kteréhokoli jiného člověka.

Za prvé, jeho smrt byla zcela dobrovolná. Ježíš o své smrti prohlásil:
"Nikdo mi ho (můj život) nebere, ale já jej dávám sám od sebe"
(J 10,18). V okamžiku smrti Ježíš vypustil svého ducha (Mt 27,50).
Smrt na něm nebyla vynucena satanem ani výkonnou mocí římských
vojáků. Ježíš dobrovolně přijal svou smrt jako vůli Boží, aby lidstvo
mohlo být spaseno.

Ve své smrti Kristus vzal na sebe trest za naše hříchy. Trestem za
hřích je oddělení od Boha. To byla ta cena, kterou musel zaplatit za
naše spasení. Když umíral na kříži, zakoušel ono strašné oddělení.
Zvolal: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mk 15,34). Tímto
činem Ježíš usmířil Boží hněv, jenž byl podnícen naším hříchem.
Dovolil, aby rána Boží spravedlnosti dopadla na něj samého. Svou
obětí Ježíš přinesl usmíření za naše hříchy, přikryl je svou zástupnou
smrtí. Učinil tak, aby nám mohlo být odpuštěno a abychom se mohli
navrátit k našemu harmonickému vztahu s Bohem.

V dávné minulosti se lidé snažili odvrátit hněv svých domnělých
bohů. Jak dojemné a zároveň žalostné byly tyto jejich snahy! Přinášeli
oběti, často krvavé, avšak odcházeli, aniž by věděli, zda jejich oběti
byly přijaty. Například Aztékové měli veliký strach před tím, co
považovali za své bohy. Přinášeli tolik lidských obětí, kolik si mysleli,
že je zapotřebí, avšak jejich štědrá, velmi drahá a upřímná snaha vždy
vyzněla naprázdno. Reakce jejich kněží byla stále tatáž: "Náš bůh
požaduje více krve!"

Bible nám ukazuje, že náš nebeský Otec se opravdu hněvá kvůli
hříchu, ale jeho hněv není totožný z aztéckou představou boha. My se
nemusíme bát nebo být na pochybách ohledně toho, co máme činit,
abychom odvrátili Boží hněv. On sám to učinil. Přinesl svou vlastní
oběť - svého Syna. Svou smrtí Ježíš vzal na sebe trest a vše opět uvedl
na správnou míru. Boží spravedlnost tím byla zachována. Hřích byl
přikryt, trest byl vykonán, člověku bylo odpuštěno, a nyní ma opět
přístup ke svatému Bohu. Pavel to takto vysvětluje v Ř 3,25-26:

Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro
ty, kdo věřf Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě
promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby
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bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry
v Ježíše.

Kristova smrt nachází praktické uplatnění v našem každodenním
životě. V listu Galatským Pavel říká: "Jsem ukřižován spolu s Kristem"
(Ga 2,19). "Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se
svými vášněmi a sklony" (5,24). V tom je zahrnuto ukřižování svého
já, čili vzdání se vlastních tužeb a přání, abychom činili, co se líbí Bohu.
Kristovo ukřižování se musí stát naším ukřižováním. Spasení, které
nám daroval, nás uschopňuje žít svatým životem - životem, který se
líbí Bohu. Toto se musí stát skutečností, když podřídíme svůj život jeho
panství a vládě Ducha svatého (Ř 8,15-11).

12. Děláš pokroky v usmrcování své hříšné přirozenosti? Ve svém
sešitě vyjmenuj věci, které jiní mohou u tebe vidět a které nasvědčují,
že křižuješ své já, a že věnuješ této křesťanské povinnosti náležitou
pozornost.

13. Zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které PRAVDIVĚ
vypovídá o důležitosti, kterou má pro nás Kristovo dílo.

a Jeho smrtí byl vykonán trest za hřích a Boží hněv byl usmířen.

b Kristova smrt byla výsledkem působení sil, které Ježíš nemohl
ovlivnit; takže to vlastně byla nepředvídaná událost.

c Kristova smrt plně obnovila vztah mezi Bohem a člověkem.

d Ježíšova smrt učinila zadost Boží spravedlnosti, která se zaměřuje
na hřích člověka.

e Díky Kristově smrti se nebudeme muset zodpovídat ze svých
hříchů, i kdybychom v nich nadále setrvávali.

f Kristova smrt je příkladem Boží touhy potrestat člověka za jeho
slabost a lidská selhání.

Vzkříšení
Dílo našeho Pána Ježíše Krista by bylo zůstalo nedokončené a

marná by byla i naše víra, kdyby Ježíš nebyl vzkříšen (IK 15,14). Tato
událost znamenala dokončení Ježíšova díla zde na zemi. Kristovým
vzkříšením se křesťanství odlišuje od všech ostatních náboženství.
Žádné jiné náboženství nernůže prohlásit, že hrob jeho zakladatele je
prázdný. My křesťané se neshromažďujeme na místě, kde spočívají

82



KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

pozůstatky našeho Pána - vždyť on nezůstal v hrobě! My jej vyvyšujeme
jako živého Spasitele! Ježíš zvítězil nad smrtí! Protože je živý, stali
jsme se dědici věčného života.

Kristovo vzkříšení je základem křesťanské víry. Bez vzkříšení by
Ježíšova smrt neměla význam. Teprve vzkříšení prokázalo její účin-
nost a dalo jí význam. Pavel píše: "Byl vydán pro naše přestoupení a
vzkříšen pro naše ospravedlnění" (Ř 4,25).

Je mnoho důvodů, proč je vzkříšení pro nás tak důležité. Všimněme
si některých důležitých důsledků této veliké události:

1. Vzkříšení ukazuje, že Kristovo zástupné dílo (zemřel namísto
hříšného člověka) bylo přijato. Můžeme být plně ujištěni, že
Bůh přijal Kristovu zástupnou smrt, protože jej vzkřísil z mrtvých
(Sk 2,24.32; 3,15; 4,10; 5,30).

2. Vzkříšení je potvrzením božství našeho Pána. Pavel prohlašuje
v Ř 1,4: "Duchem svatým byl (Ježíš) ve svém zmrtvýchvstání
uveden do moci Božího Syna" (kurzívou opatřil autor).

3. Mocí svého zmrtvýchvstání se Kristus stal naším veleknězem
před Boží tváří (Zd 9,24). Je naším přímluvcem (Ř 8,34), naší
svrchovanou hlavou v nebesích (Ef 1,20-22), naším prostřední-
kem (lTm 2,5), naším právním zástupcem (U 2,1). Takže nás
nejenom svou smrtí vysvobodil z otroctví, ale rovněž se za nás
nyní přimlouvá před trůnem milosti.

4. Vzkříšení demonstruje velikou Boží moc, ve které nám Bůh
daroval spasení. Můžeme spočinout v ujištění, že Bůh nám také
udělí potřebnou moc k životu a k efektivní službě (srov. Fp 3,10
a Fp 1,6). Bůh je všemohoucí.

5. Kristovo vzkříšení je našl zárukou, že ti, kdo umírají v Kristu,
budou také vzkříšeni z mrtvých (J 5,28; 6,40, Ř 8,11, 1K 15,20-23,
lTe 4,14).

Vzkříšení tedy vhodným způsobem dovršilo Kristovo spasitelné
poslání. Toto poslání bylo naplánováno ještě před stvořením vesmíru,
provedeno pak bylo, když Bůh vtělením vnikl do řetězce lidské exist-
ence. Po dokonalém životě zemřel Ježíš zástupnou smrtí na místě
hříšníka a vzal tak na sebe trest za hřích. Tímto činem usmířil Boží
hněv, hříšníka smířil s Bohem a obnovil jeho schopnost kladně reago-
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vat na Ducha svatého. Tímto bylo Kristovo dílo zde na zemi dovršeno
a pro něj samého nadešel čas, aby se vrátil ke svému Otci. Jeho poslání
bylo zdárnč ukončeno!

14. Zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které obsahuje
PRA VDlVÉ důsledky vzkříšení.

a Vzkříšení učinilo z křesťanství pouze další z několika náboženství,
jejichž zakladatelé opět ožili.

b Vzkříšení ukazuje, že Bůh přijal Kristovu oběť jako oběť smíření
za hříchy člověka.

c Božství našeho Pána je vzkřfšením potvrzeno.

d Vzkříšením se Ježíš stal naším veleknčzem,jenž se za nás přimlouvá
před Boží tváří.

e Vzkříšení zaručuje, že křesťané už nikdy nemohou vypadnout
z Boží přízně.

r Vzkříšení je pro věřící zárukou, že ti, kdo umírají v Kristu, budou
při jeho příchodu vzkříšeni I mrtvých.

Nanebevstoupení a vyvýšení
Nový zákon zaznamenává, že po 40 dnech služby, jež následovala

po vzkříšení, Kristus vstoupil do nebe: "Byl před jejich zraky vzat
vzhůru a oblak jim ho zastřel" (Sk 1,9). Kristovo vzkříšení a nane-
bevstoupení jsou v hlásání apoštolů úzce spjaty (Sk 2,32-35, Ef 1,20,
lPt 3,21-22). Tyto dvě událostí jsou počátkem vyvýšení našeho ukři-
žovaného Pána.

Slovo nanebevstoupení hovoří o události, při níž se Kristus vrátil do
nebe. Slovo vyvýšení pak znamená "pozdvižení na vyšší úroveň". Ježíš
byl vyvýšen do pozice cti a slávy po pravici Otce.

Jeho nanebevstoupení a vyvýšení mají pro nás obrovský význam. Ve
svém vyvýšení Kristus obdržel místo, které mu jako svrchovanému
Pánu právem náleží (Sk 2,33-36; 5,31, Ef 1,19-23, za 2,14-18; 4,14-16).
Toto vyvýšené postavení přináší mnoho prospěšného Božímu lidu.
Vyjmenujme alespoň některá z těchto dobrodiní:
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l . Zatímco je v nebi, je Ježíš duchovně přítomen na každém místě
a naplňuje celý vesmír (Ef 4,10). Je tedy ideálním předmětem
uctívání pro všechny lidi (lK 1,2).

2. Ježíš se ujal své kněžské služby v nebi - jak jsme se už o tom
dříve zmínili (Žd 4,14; 5,5-10).

3. Ježíš dal svému lidu dary (Ef 4,8-11). Jsou zde zahrnuty dary
pro jednotlivce (1 K 12,4-11) i pro eelou církev (Ef 4,8-13).

4. Ježíš vylil na svůj lid Ducha svatého (Sk 2,33).

). Jako vyvýšený Kníže a Spasitel uděluje Ježíš lidem pokání a víru
(Sk 5,31; 11,18, 2Pt 1,1).

6. Náš Pán se vrátil do nebe ve svém oslaveném těle. Tato myšlenka
je vyjádřena v listu Židům, kde pisatel zároveň prohlašuje, že
jelikož Ježíš procházel stejnými lidskými zkušenostmi jako my,
stal se veleknězem milosrdným a věrným (Žd 2,14-18; 4,14-16).
Toto je pro nás zdrojem veliké síly a povzbuzení.

15. Ve svém poznámkovém sešitě uveď definice pojmů nanebevstou-
pení a vyvýšení.

16. Napiš 1 před každým tvrzením, které správně identifikuje důsledky
Kristova díla, 2, jestliže se jedná o nesprávnou identifikaci.

· ... a Kristus naplňuje celý vesmír, a proto je pro lidi vhodným
předmětem uctívání.

· .. b Kristus dovršil své dílo pro člověka a nyní se již nezajímá
o duchovní život lidí.

· .. c Kristus se ujal služby velekněze Božího lidu.

· . ,.d Kristus dává dary jak jednotlivcům, tak i církvi jako celku.

· ... e Duch svatý byl vylit na věřící.

· .. f Kristus svou smrtí vzal na sebe trest za hřích a usmířil tak Boží
hněv.

· ...g Kristova smrt plně obnovila obecenství mezi Bohem a člověkem.

· .. h Věřící už nepotřebuje rozvíjet svůj duchovní život - to činí Ježíš.

·.. i Vzkříšení je pro věřícího zárukou, že ti, kdo umírají v Kristu,
budou vzkříšeni z mrtvých.
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Viděli jsme, že Kristovo dílo má pro nás veliký význam. Svou smrtí
vzal Ježíš na sebe trest za naše hříchy. Jeho vzkříšení je pro nás
ujištěním o věčném životě s ním. Skrze nanebevstoupení a vyvýšení
usedl na místo, které mu jako Svrchovanému Pánu právem náleží. A
nyní buduje svou církev a pečuje o ni. Poskytuje nám všechno, co
potřebujeme k tomu, abychom duchovně vyzráli.
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osobní test
1. Které z níže uvedených možností jsou důkazem Kristova lidství, jak
je nám prezentováno v Bibli?

a) Lidská omezení a lidská jména

b) Lidský rodový původ

c) Lidská hříšnost

d) Lidský vzhled a rozvoj

2. Biblické důkazy Kristova božství poukazují na skutečnost,

a) že Ježíš pravidelně uplatňoval svá božská práva.

b) že jeho jednání, nároky a vlastnosti dokazovaly, že byl někým víc
než pouhým člověkem.

c) že veškeré důkazy se omezují na jeho osobní tvrzení a svědectví jeho
přátel.

3. Které tvrzení nejlépe vystihuje křesťanskou doktrínu vtělení? Pán
Ježíš Kristus

a) byl Bohem, který předstíral, že je člověkem.

b) měl lidskou přirozenost.

c) měl božskou přirozenost.

d) byl opravdovým Bohem i opravdovým člověkem.

4. JPísmo nám zjevuje, že Ježíš Kristus

a) je člověkem, který přijal na sebe božství.

b) je božskou osobou, která přijala naše lidství.

c) měl některé vlastnosti lidské bytosti.

d) měl některé vlastnosti, které přináleží k božství.

5. Hlavním účelem vtčlení bylo

a) uvést v činnost Boží plán vykoupení člověka.

b) ukončit panství zákona staré smlouvy.

c) dát lidstvu morální příklad k následování.

d) ukázat lidem, jaký je ve skutečnosti Bůh.

87



ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

6. Na Kristovu smrt hledíme jako na dílo, protože
a) to byl úkol, kterého se Ježíš dobrovolně ujal, aby vzal na sebe trest
za naše hříchy.
b) zahrnovala velikou fyzickou námahu, týrání a smrt.
c) byla na něm násilně vynucena.

7. Vtělení bylo nutné, protože
a) Kristus musel přijmout smrtelné tělo, aby mohl vytrpět smrt za naše
hříchy.
b) zjevilo lidem nebeského Otce.
c) skrze ně Bůh poznal hlubiny hříchu a jaké to je být hříšným
člověkem.
d) skrze ně nám Kristus poskytl dokonalý příklad.

8. K praktickým důsledkům Kristovy smrti patří i ukřižování našeho
já. Je tím míněno, že ti, kdo patří Kristu, musí
a) kvůli svým hříchům podstoupit smrt.
b) usmrtit svou hříšnou přirozenost, protože spasení jim umožňuje žít
svatý život.
c) pochopit, že Kristus svou smrtí odstranil jejich hříšnou přirozenost,
takže jsou nyní svatí.

9. Kristovo dílo vzkříšení je významné, protože
a) prokázalo, že Otec přijal Kristovu oběť jako oběť smíření za hřích.
c) je zárukou toho, že křesťan už nernůže vypadnout z Boží přízně.
d) nyní je Kristus naším veleknězem, jenž se za nás přimlouvá před
Boží tváří.
e) je pro věřícího zárukou, že při Kristově příchodu bude vzkříšen z
mrtvých.

10. Nanebevstoupení a vyvýšení našeho Pána jsou důležité, protože
a) začaly nový úsek Kristovy služby: jako svrchovaný Pán se nyní stará
o svou církev a buduje ji; a je zároveň všude přítomen.
b) znamenají konce Kristova díla pro člověka.

c) umožnily opravdové uctívání v Duchu.
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odlpovědi na studijní otázky
9. Všechna kromě d) jsou pravdivá

1. Ježíš se rozvíjel všemi uvedenými způsoby.

10. a), c) a d) jsou PRAVDIVÁ

2.21 a b jsou PRA VOlV Á

ll. a, c, a d jsou pravdivé důvody.

3. a 4) Lidská omezení

b 5) Lidská jména

c 1) Lidský původ
12. Tvoje odpověď. My všichni to potřebujeme dělat denně.

4. Přijímal klanění od lidí, odpouštěl hříchy, křísil mrtvé a bylo mu
dáno právo veškerého soudu.

13. a, c, a d jsou PRA VOlV Á tvrzení.

5. Svou svatost projevil tím, že nehřešil. Svou lásku projevil pokorou,
tichostí, službou, mírností, úzkým vztahem k Bohu Otci a mnoha
jinými způsoby.

14. Všechna jsou PRA VOlV Á kromě a a e.

6. Rozhodl se podřídit lidským omezením, aby tak mohl naplnit své
poslání - zemřít za hříšného člověka.

15. Nanebevstoupeni hovoří o události, při níž se Ježíš ve svém osla-
veném těle vrátil do nebe. Vyvýšení znamená, že byl Ježíš vyvýšen do
pozice slávy a cti po pravici Otce.

7. Ježíšovy charakterové vlastnosti: svatost a láska. Ježíšovy přirozené
vlastnosti: moudrost, všemohoucnost, vševědoucnost, všudypřítom-
nost a věčnost. Z porovnání vyplývá, že se jedná o Boží atributy.

16. Všechna tvrzení kromě b a h jsou správná.

8. a Slovo (J 1,14). d Immanuel (Iz 7,14).

II Syn Boží (J 10,36). e Pán (L 2,11).

d 3) Lidský zevnějšek

e 2) Lidský rozvoj

c Mesiáš, Kristus, Pomazaný
(Sk 2,36).
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