
LEKCE 6
LIDSTVO:
LIDŠTÍ PODDANÍ STVOŘITELE

Lidé mají nejrůznější odpovědi na otázku původu člověka. filo-
zofové se snaží dopátrat odpovědi logickým usuzováním; evolucionis-
té uvádějí své teorie; sociologové spekulují. Pokusy světských lidí
vysvětlit původ člověka nás ponechávají jaksi prázdné - tito lidé věří,
že člověk je pouhá náhoda, bez smyslu nebo účelu. Naproti tomu,
žalmistův názor "na původ člověka je vyjádřen ve slovech, kterými se
modlí k Bohu: "Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podi-
vuhodně jsem utvořen ... všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak,
jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal" (Ž 139,14,16).

Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu. Byli jme stvořeni naším Stvoři-
telem, abychom vládli na zemi spravedlivě, tvořivě a zodpovědně. Dal
nám rozum, pocity a schopnost rozhodovat se a být morálně zodpo-
vědnými za svá rozhodnutí. Náš potenciál nám umožňuje vykonat
obrovské věci, ale existuje také možnost, že své přirozené dary promr-
háme a zapřeme Dárce, od nějž jme je všechny dostali. Jediný způsob,
jak můžeme objevit tento veliký potenciál, který do nás Bůh vložil, je
být poslušnými jeho Slovu. Na druhé straně, je to naše neposlušnost,
která nám zabraňuje, abychom dosáhli svého potenciálu - jak nyní, tak
i pro celou věčnost.

V předcházející lekci jsme se zabývali duchovní říší. Nyní se podí-
váme na jinou skupinu Božích poddaných: lidstvo. Pojmy člověk a
lidstvo se budou v této lekci týkat příslušníků lidského rodu, mužů i
žen. Během studia této lekce bys měl lépe porozumět samému sobě.
Mělo by se ti rovněž stát zřejmějším, jaké jsou povinnosti a práva těch,
kdo přijímají svrchovanost Boží.
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osnova lekce
Původ člověka

Přirozenost člověka

Nesmrtelnost člověka

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• uvést biblický názor na původ člověka, jeho přirozenost a ne-
smrtelnost.

• rozpoznat prvky, z nichž je utvářena lidská bytost.

• popsat u osoby proces činění morálně zodpovědných rozhodnutí.

• toužit po tom, aby byl tvůj život odrazem obrazu Božího.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Gn 1 - 3. I tentokrát si

nezapomeň vyhledat a přečíst všechny biblické odkazy.

2. Lekci studuj způsobem jako obyčejně. Po jejím ukončení si vypra-
cuj osobní test a své odpovědi si pak zkontroluj.

rozvinutí lekce

PŮVOD ČLOVĚKA

Zvláštní stvoření
ÚkolL Vyber tvrzení, která jsou dokladem skutečnosti, že člověk je

zvláštním Božím stvořením.

Bible dává přímou a logickou odpověď na otázku, jakým způsobem
začal člověk existovat. Uvádí původ člověka, jeho smysl a konečné
určení. Zjevuje nám, že člověk je zvláštním Božím stvořením.

Člověk je jedinečný. Písmo prohlašuje, že je výsledkem zvláštního
Božího činu: "Toto praví Hospodin ... ,Zemi jsem učinil já a člověka
na ní jsem stvořil'" (Iz 45,11-12). Jiná místa uvádějí totéž svědectví.

1. Přečti si jednotlivé verše a uveď, co prohlašují o původu člověka.

a Gn 1,27 .

b Gn 5,1-2 .

c Gn 6,7 .

d Gn 9,6 .

e Dt 4,32 .

fZ100,3 .

g Jk 3,9 .

Při stvoření všech ostatních tvorů Bůh jednoduše použil příkazu,
který se okamžitě uskutečnil (viz Gn 1,20.24), avšak stvoření člověka
bylo zvláštním činem. Nejdříve Bůh vyformoval člověka ze země, pak
mu vdechl v chřípí dech života (Gn 2,7); tak se stal člověk živým
tvorem. Toto božské vdechnutí zároveň člověku udělilo duchovní
přirozenost, která jej postavila mnohem výše, než všechny ostatní tvory,
o nichž se zmiňuje Gn J. Boží příkaz člověku, aby panoval nad zemí a
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podmanil si ji, pak ještě víc zdůrazňuje odstup, který je v řádu stvořeni
mezi člověkem a ostatními tvory (1,28).

Zvláštní Boží zájem o člověka můžeme vidět iv tom, že mupožehnal
a učinil jej plodným (Gn 1,28; 5,2), aby mohl člověk naplnit zemi a
Svěřil mu panování nad ostatními tvory žijícími na zemi i nad bylinami
a stromy nesoucími semena.

Ten nejdůležitější rozdíl mezi člověkem a ostatními tvory je ten, že
člověk byl stvořen k Božímu obrazu (Gn 1,26). O žádném jiném tvoru
to nelze říci; pouze člověku byl dán obraz Stvořitele. Jak uvidíme dále
v 'této lekci, nejedná se zde o podobu fyzickou, ale morální a duchovní.

O zvláštnosti lidské přirozenosti se můžeme ještě více přesvědčit,
porovnáme-li obrovské rozdíly mezi člověkem a zvířaty.

1. Člověk má schopnost řeči - podivuhodnou schopnost komu-
nikace dynamickým a tvořivým způsobem jak konkrétních (reálných),
tak abstraktních (teoretických) myšlenek. Příkladem konkrétní myš-
lenky může být věta: Bydlím v bílém domě s pěti pokoji. K abstraktním
patří například věta: Je lépe milovat než nenávidět. Obě myšlenky
mohou být sděleny jiné lidské bytosti díky schopnosti člověka přemýš-
let, chápat a vyjadřovat slovy své myšlenky. Žádné zvíře toto nedokáže.

2. Člověk má schopnost obdivovat se kráse. Zvířata však, jak se zdá,
neprojevují o nic větší nadšení nad krásnou zahradou než nad nevz-
hledným záhonem zarostlým plevelem.

3. Člověk má schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem. Zvířata tuto
schopnost nemají. Pes například může projevovat svou nespokoje-
nost, když jme jej potrestali za neposlušnost; opakovaným trestáním
jej také můžeme vycvičit a naučit poslouchat, nikdy mu však nedo-
kážeme vysvětlit, že to je z morálního hlediska špatné, když krade
slepičí vejce nebo sežere malá kuřátka.

4. Člověk pociťuje hlubokou potřebu uctívat vyšší bytost, zvířata
však nemají schopnost ani prostředky nutné k vyjádření úcty.

5. Člověk dokáže plánovat předem, předvídat potřeby, které se
objeví v budoucnu, a měnit běh událostí. Nachází seberealizaci ve
vytváření nových architektonických slohů a nových uměleckých forem.
Neustále se snaží přizpůsobit si své životní prostředí, aby se mu
snadněji a lépe žilo. Zvířata však nemají tvůrčí schopnosti a nedo-
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vedou předvídat. Všechny přípravy, které dopředu činí,jsou pouhými
odezvami na jejich přirozený instinkt. I když tedy patří například
k přirozenému pudu ptáků stavčt hnízda pro svá budoucí mláďata,
tato hnízda jsou po staletí stále stejná - stejný typ, jaký budovali i jejich
předchůdci ve vzdálené minulosti.

Je tedy očividné, že člověk je zvláštním Božím stvořením. Není
výsledkem náhody - nevyvinul se z nižších forem živočichů. V jedné
z předcházejících lekcí jme viděli, že Bůh, který stvořil celý vesmír, jej
také svou mocí udržuje. Přirozenost ponechaná sama sobě má spíše
tendenci ztrácet na kvalitě, než se zlepšovat. Věci se opotřebovávají.
Systémy začínají vykazovat známky neuspořádanosti. K udržení a
vylepšení systému je zapotřebí vnější inteligence a energie, která je
nadřazená tomuto systému. Stalo se to skrze zvláštní a jedinečný čin
svrchovaného Boha, že tento podivuhodný tvor, člověk, začal existovat
(Ko 1,16-17).

2. Která z následujících tvrzení jsou dokladem toho, že člověk je
zvláštním Božím stvořením?

a Stvoření člověka se událo podle stejné předlohy, jako stvoření
rostlin a zvířat.

b Jedině člověk obdržel život jako výsledek Božího vdechnutí.

c Člověku bylo svěřeno panování nad rostlinami a zvířaty.

d Člověk byl stvořen, aby byl obrazem svého Stvořitele.

e Člověk se liší od ostatních tvorů žijících na zemi a je jim nadřazen.

f Člověk je jako jediný nezávislý na jakékoli vyšší moci.

Stvořen k obrazu Božímu
Úkol 2. Najdi v uvedených pasážích, v čem je člověk Božím obrazem.

Bible učí, že člověk byl stvořen k obrazu Božím (Gn 1,26-27; 5,1;
9,6; lK 11,7; Jk 3,9). Stejně jako Bůh, může i člověk přemýšlet
v kategoriích, jako je navrhování, účel ap. Každý z nás dokáže určitým
způsobem vytvářet věci, které jsou užitečné a krásné. Pomocí našeho
vlastního pozorování, studia a zkoumání dokážeme rovněž objevit ve
stvoření principy, které dokazují, že se jedná o Boží stvořitelské dílo.
Co dále tato "podobnost Bohu" obsahuje? A co neobsahuje?
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Pojem "k obrazu Božímu" neznamená, že člověk je přesnou kopií
Boha. Je zde vyjádřena myšlenka, že člověk se určitým způsobem
Bohu podobá. V první lekci jsme viděli, že Bůh je neviditelný, a že je
Duch. Můžeme tedy konstatovat že, ačkoli je člověk obrazem Božím,
nejedná se o fyzickou podobu. Jestliže tedy naše podobnost Bohu neni
fyzická, jaká vlastně je?

1. Personalita. I když je Bůh Duch, náš lidský duch dokáže reagovat
na Ducha Božího, protože jsme, stejně jako Bůh, osobními bytostmi.
Máme možnost mít s ním obecenství zakládající se na osobním vztahu;
máme také možnosl - stejně jako Bůh - míl i obecenství s ostatními
bytostmi.

2. Morální podoba. Člověk, stejně jako Bůh, má schopnost rozlišo-
vat mezi dobrem a zlem. Původně byla celá lidská osobnost - intelekt,
pocity i vůle - nasměrovaná k Bohu. Morální přirozenost člověka byla
omezenou kopií Boží neomezené morální přirozenosti. Člověk měl
svobodu volby a zodpovědného jednání. Mohl být zkoušen, mohl
vykonával soud, rozvíjet se a dělat pokroky, zatímco by uplatňoval
SVOll svobodu volit mezi dobrem a zlem. Faktem zůstává, že člověk si
byl vědom nutnosti volit mezi tím, co je správné, a tím, co je špatné.

3 Rozumová přirozenost. Člověk se podobá rozumné bytosti Boží,
protože má rozumovou přirozenost neboli intelekt, schopnost usuzo-
val, poznávat Boha i jiné bytosti. Tuto schopnost také nazýváme
duševní podobou mezi člověkem a jeho Tvůrcem.

4. Schopnost vládnout. Člověk je jako Bůh ve své schopnosti pano-
vat, vládnout. Člověk dokáže zkrotit zvířata, která jsou silnější než on.
Spoutává řeky pomocí přehrad, aby tak mohl vyrábět elektřinu. Pro-
měňuje pouště, takže kvetou stejně jako přirozeně úrodné oblasti.
Tato Bohem daná schopnost odráží v malém měřítku Boží panování
nad celým vesmírem.

5.. Uvědomování sebe sama. Jako osobní bytost, která byla stvo-
řena, aby byla obrazem Božím, uvědomuje si člověk své vlastní já. Dítě
si velice brzo začíná uvědomovat, že je uprostřed své rodiny samo-
statnou bytostí. Je jednotlivcem. Nezávisle na tom, co od něj vyžaduje
jeho rodina nebo prostředí, ve kterém žije, ví, že je samostatnou
osobou. Má své vlastní sny, ambice, naděje, obavy a motivy. Odlišuje
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se od všech ostatních bytostí. Ostatní tvorové nemají toto jeho uvědo-
mování sebe sama.

6. Sociální přirozenost. Základem božské sociální přirozenosti je
Boží náklonnost a láska. Ve věčnosti Bůh nacházel předmět své lásky
uvnitř Trojice. Ježíš řekl: "Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce ... To je mé přikázání, abyste se
milovali navzájem, jako jsem já miloval vás" (J 15,9.12). Protože jme
obdrželi sociální přirozenost, vyhledáváme obecenství s Bohem i
jinými bytostmi a svůj život si organizujeme v základních sociálních
buňkách - rodinách. Naše láska a zájem o druhé vyplývají přímo ze
sociální stránky naší přirozenosti.

3. Vyhledej si uvedená místa a u každého uveď, jaká podobnost
člověka s Bohem je v něm naznačena.

a Gn 2,18 .

b Ef 4,24 .

c Ko 3,10 .

d Ž 139,13-16 .

e Ř 10,8-11 .

fGn 1,26-28 .

glPtl,lS .

Bible nám poskytuje logické vysvětlení původu člověka. Zabývá se
jeho přirozeností a schopnostmi, s kterými byl stvořen. Odhaluje fakta
o podobnosti člověka k jeho Stvořiteli. To nám pomáhá vidět, jak
velmi zvláštníje člověk ajak přesahuje ostatní tvory. Bible nám rovněž
ukazuje, že spolu s tímto nadřazeným postavením morální bytosti má
člověk také velice důležitou zodpovědnost - zodpovědnost, která
ovlivňuje jeho věčný úděl, jak se o tom budeme moci přesvědčit v příští
lekci.

PŘIROZENOST ČLOVĚKA
Úkol 3. Dopill jednotlivé výroky týkající se hmotné a nehmotné stránky

člověka a přiřaď je k uvedeným místům Písma.

Bude pro nás snadnější vyřešit naše problémy a porozumět našemu
chování, jestliže plně pochopíme lidskou přirozenost. Je pravdou, že
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člověk je složitým stvořením - má podivuhodné tělo, plodnou mysl a
schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem. To to jsou pouze
některé z jeho vynikajících vlastností. Tento popis zároveň ukazuje,
že člověk má hmotnou neboli fyzickou stránku, kterou lze vidět, a
nehmotnou neboli nefyzickou stránku, kterou nelze vidět ani měřit či
zkoumat v laboratoři. Zabývejme se nyní těmito dvěma různými strán-
kami lidské přirozenosti.

Hmotná (fyzická) stránka
.Je pro nás zcela snadné rozpoznat hmotnou stránku člověka. Je

totiž tím, co vidíme na jiné osobě. Je to ta část, kterou doktor vyšetřuje
nebo operuje. Lze ji zvážit, změřit a zkoumat v laboratoři. Je to lidské
tělo.

Písmo dost často hovoří o lidském těle a zahrnuje je do našeho
spasení (Ř 8,23; 1K 6,12-20). Jakou důležitost připisuje Bible lidské-
mu tělu? I když je nám řečeno, že nehmotná stránka člověka je více
důležitá než stránka fyzická (Mt 10,28), nejme v žádném případě
vedeni k tomu, abychom našim tělem opovrhovali nebo je považovali
za vrozeně zlé. Naopak, apoštol Pavel vyučuje že, ačkoli se naše těla
po smrti rozpadnou, jednoho dne budou zázračně vzkříšena: "On
(Pán Ježíš Kristus) promění tělo naší poníženosti v podobu těla své
slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit" (Fp 3,20.21).

Pavel, když píše korintským věřícím, prohlašuje, že těla věřících
jsou údy těla Kristova. Říká jim, že jejich těla jsou svatyní Ducha
svatého. Proto jim přikazuje, aby svým tělem oslavovali Boha (lK
6,15.19-20).

Pán Ježíš poctil lidské tělo v nejvyšší množné míře, když je vzal na
sebe. Lukáš zaznamenává, že Ježíš fyzicky "rostl" (L 2,40), až se z něho
stal dospělý člověk. Ve skutečnosti, jak píše autor Židům, bylo nutné,
aby měl náš Pán tělo, aby mohl být naším milosrdným veleknězem a
Spasitelem, a mohl tak smířit hříchy lidu (Žd 2,15-15.17-18).
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4. Přiřaď jednotlivé odkazy (pravý sloupec) k jejich popisu (levý
sloupec).

· .. a Lidské tělo je Božím podi-
vuhodným stvořením a Bůh
o něm prohlásil, že je velmi
dobré.

... b Protože měl Ježíš lidské tělo,
může být naším milosrd-
ným veleknězem.

· .. c Naše lidské tělo a jeho jed-
notlivé části jsou použity ja-
ko vzor pro znázornění těla
Kristova.

· .. d K tělu máme mít úctu jako
k svatyni Ducha svatého.

· .. e Naše těla jsou zahrnuta do
našeho spasení.

· .. f Svá těla máme používat
k svaté, Bohu přijatelné
službě .

... g Naše lidská těla budou vzkří-
šena a proměněna do podo-
by Ježíšova oslaveného těla.

1) Gn 1,27.31

2) Ř 12,1

3) 1K 6,15.19-20

4) Z 139,13-16

5) Zd 2,14-15.17-18

6) 1K 6,14

7) Fp 3,20-21

8) Ř 8,23

9) 1K 12,12-27

Nehmotná (nefyzická) stránka
Zatímco je tedy snadné rozpoznat naší hmotnou stránku, mnohem

těžší je popsat nehmotný rozměr člověka. Bible například hovoří
v 1Te 5,23 o duši a duchu, které společně s tělem tvoří úplnou osobu.
Avšak v Mt 10,28 se zdá, že duše představuje celou naši nehmotnou
stránku. Jme bytosti, které se skládají ze dvou, anebo ze tří částí? Je
duše a duch jedno a to stejné, anebo se jedná o dvě odlišné věci?

Je obtížné rozhodnout, zda duše a duch jsou dvě odlišné stránky
lidské bytosti, anebo zda jde o jednu a tutéž věc. Mějme to stále na
zřeteli, když budeme podrobněji uvažovat o nehmotné stránce naší

152



LIDSTVO: LIDŠTÍ PODDANÍ STVOŘITELE

bytosti. Někteří bibličtí učenci věří, že když Bůh stvořil člověka, vdechl
do něj pouze jeden prvek: živou duši. Jiní zase věří, že nehmotná část
lidské bytosti se skládá z dvou prvků. Jedním je duše, která je základem
biologického života - umožňuje nám dýchání a činí z nás živé tvory.
Druhým prvkem je duch, který je základem rozumového života - má
souvislost s naším uvažováním a chápáním.

5. Přečti si následující pasáže a uveď, co naznačují v souvislosti s naší
nehmotnou stránkou - zda je pouze jedním celkem, nebo se skládá ze
dvou částí.

a Gn 2,7 .

b Ž 42,6 .

c lK5,3 .

dŽ,d4,12 .

e lTe 5,23 .

Je několik důležitých prvků (složek) rozumového života. Uvidíš, že
první tři jsou zároveň i prvky osoby:

l . Intelektuální složka: schopnost chápat, uvažovat a pamatovat si.

2. Emocionální složka: schopnost cítit, být ovlivněn tím, co někdo
ví nebo prožívá.

:i. Vůle: schopnost volit, rozhodovat se a jednat.

4. Svědomí: poznání sebe ve vztahu k poznanému standardu toho,
co je správné, a toho, co je špatné.

Během našeho studia Boží přirozenosti (Lekce 1) jme se dozvěděli,
že jme byli stvořeni se základními složkami osoby: intelektem, emoce-
mi a vůlí. Tyto vlastnosti nám umožňují zodpovědně a smysluplně
komunikovat s Bohem i s jinými lidmi. Nehmotné složky nám
spolu s naší fyzickou bytostí umožňují žít život úplných, kompletních
bytostí. Podmaňujeme si životní prostředí, bereme si z něj, co potře-
bujeme k životu. Učíme se pracovat spolu s jinými- lidmi v harmo-
nickém sociálním prostředí. Nejvíce se však snažíme, abychom se líbili
našemu Stvořiteli, který nám poskytl všechno, co potřebujeme k smys-
luplnému životu a věčnému spasení.
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• V následující části uvidíme, že naše vůle a svědomí jsou důležitými
prvky morální stránky naší nehmotné bytosti.

6. Na základě naší předcházející diskuse víme s jistotou, že

a) člověk se skládá ze tří částí: těla, duše a ducha.

b) Bible zřetelně vyučuje, že člověk je bytost skládající

se ze tří částí.

c) člověk je vytvořen z dvou částí: těla a duše.

d) Bible zřetelně vyučuje, že člověk je bytost skládající ze dvou částí.

e) Písmo hovoří o těle, duši, duchu, dechu života a používá mnohé
další termíny při líčení lidské přirozenosti, ale nezjevuje zcela
zřetelně, zda se lidská přirozenost skládá ze dvou, nebo ze tří částí.

7. čtyřmi základními prvky rozumového života člověka jsou

Morální 'Stránka
Úkol 4. Urči tvrzení, která pravdivě vypovídají o funkci svědomí a vůle

při uskutečňování morální volby.

Rozumové vlastnosti naší nehmotné části bytosti, jimiž jsme se
právě zabývali, nám umožňují správné nebo špatné jednání. Náš
intelekt nám dává schopnost poznat, co je správné, a co je špatné.
Naše city nás vedou jedním směrem nebo druhým, naše vůle pak
rozhodne celou záležitost. Avšak bez čtvrtého prvku - našeho svědo-
mí- by nemohla být řeč o morálním jednání.

Naše svědomí můžeme vylíčit jako "vnitřní hlas", který aplikuje na
nás Boží mravní zákon ve vztahu k určitému druhu jednání a vybízí
nás, abychom tento zákon uposlechli. Abychom lépe porozuměli
přirozenosti této morální moci, budeme se nyní zabývat svědomím a
vůlí ve vztahu k našemu jednání.

Svědomí
Částečně jme již viděli, že naše svědomí se týká našeho postoje a

jednání. Dává nám schopnost správně rozsuzovat mezi druhem jedná-
ní a postojů, které se Bohu líbí či nelíbí. Bůh nám ve svém Slově zjevil
přijatelný životní standard. Vyučování a praktické aplikace božské
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pravdy, které v Bibli nacházíme, nám pomáhají pochopit, jak bychom
měli žít. Co víme o Boží vůli, jak nám je zjevena v Slově Božím, a co
jme se naučili při uvádění těchto pravd do praxe v našem každo-
denním životě, tvoří základ, na němž staví naše svědomí při své
činnosti.

Svědomí dohlíží a kontroluje správnost či nesprávnost postojů,
které v nás vznikají, ajednání, ke kterému se chystáme. Apoštol Pavel
uvádí příklad tohoto, když hovoří o těch, kdo "ukazují, že to, co zákon
požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí,
poněvadž je jejich myšlenky jednou obviňují, jednou hájí" (Ř 2,15).

Jako ilustraci uveďme například Jana, křesťanského podnikatele,
který stojí před rozhodnutím: "Mám jít na večeři s důležitými obchod-
ními partnery, když vím, že se jedná o místo, kde provozují bezbožnou
zábavu a neslušné produkce? Anebo bych měl zůstat věrný svému
přesvědčení, že by to byla špatná věc - i kdybych měl tímto odmítnutím
přijít o výhodné obchodní transakce?"

Janovým standardem je Slovo Boží. Ví dobře, co říká Bůh o špatné
společnosti (2K 7,1; 1K 15,33). Jeho svědomí svědčí, že je špatné
přijmout takovéto pozvání, protože není v souladu s Boží normou.
Jeho svědomí mu také připomíná jeho povinnost jednat, jak Bůh
zamýšlí. Janovo svědomí takto rozlišuje mezi správným a špatným
jednáním na základě Slova Božího. JelikožjeJan křesťanem, svědomí,
ovlivňované Duchem svatým, k němu promlouvá.

Pokud nebude Jan dbát svého svědomí a své mravní zodpovědnosti,
bude pociťovat zahanbení a lítost a bude se obávat následků svého
jednání. Když podlehneme pokušení, dostavuje se vědomí selhání
- selhání žít podle Božích měřítek. Prvky, které doprovázejí selhání -
zahanbení, lítost, obavy -, nejsou součástí svědomí, ale emocí. Svědomí
tedy jedná jako soudce našich duševních postojů a jednání.

8. Když křesťan neuposlechne svého svědomí, výsledkem jsou pocity

Protože nás Bůh stvořil s touto "vnitřní kontrolou", s tímto "vnitř-
ním hlasem", měli bychom se snažit lépe pochopit, co se může
státs naším svědomím a jaká jsou jeho omezení. Za prvé, stejně jako
intelekt, i naše svědomí se rozvíjí během růstu a dospívání. Jak si
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postupně začínáme uvědomovat naši zodpovědnost, začínáme si rov-
něž uvědomovat důsledky našeho jednání. Za druhé, Bible nám uka-
zuje, že svčdomí může být poskvrnčné, zkažené a s vypáleným cej-
chem:

Někteří jsou až pod nes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako
oběť modlám; jejich svědomí je nejisté, a proto je poskvrněno
(lK8,7).

Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není
čisté.Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. (Tt 1,15).

Jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí
(lTm 4,2)
Tato místa naznačují, že ledabylost v křesťanském životě, nedbání

hlasu svědomí a zanechání víry mohou způsobit, že svědomí
nebude s to plnit funkce, které mu Bůh určil. Z Bible však nevyplývá,
že by svědomí mohlo být zničeno.

Za třetí, svědomí není neomylné . To znamená, že pokud mu byl
předložen špatný standard, dokáže pak danou osobu vést na scestí.
Pavel - ještě před svým prožitkem na cestě do Damašku - byl velice
svědomitý ve svém špatném jednání. Myslel si, že dělá správnou věc.
Jeho horlivý duch a dokonalý charakter byl hodný doporučení, ale
jeho jednání šokovalo! Protože si jeho rozum přisvojil nesprávnou
interpretaci Starého zákona, svědectví jeho svědomí se opíralo o tuto
interpretaci a vedlo jej na scestí (viz Sk 9).

Naše svědomí tedy soudí naše jednání a postoje na základě:

1. našeho poznání Boží existence;

2. Boží zjevené vůle;

3. mravního uvědomění, které nám Bůh dal;

4. toho, čemu jme byli učeni (informací vkládaných do svědomí);

5. sociálního standardu, který jme přijali.

Víme, že se zodpovídáme Bohu. Nicméně, sociální měřítka nejsou
vždy stejná - z důvodu hříchu a odmítnutí Božího standardu. Proto
jediným Bohu přijatelným standardem svědomí je standard založen na
Slově Božím, jak je vykládá Duch svatý.

156



LIDSTVO: LIDŠTÍ PODDANÍ STVOŘITELE

9. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Svědomí nám říká, zda žijeme život, která odpovídá standardu,
který jsme přijali.

b Při rozhodování o tom, co je správné, a co nikoli, se mohou křesťané
nechat vést společenským standardem.

c Svědomí je vždy ve shodě se základem, na kterém je postaveno.

d Pokud se svědomí zakládá na Slově Božím, nernůže se stát po-
skvrněné, zkažené ani s vypáleným cejchem.

e Křesťanovo svědomí je formováno hlavně jeho interpretací správ-
ného a špatného jednání.

f Svědomí se může stát poskvrněné, zkažené a může být na něm
vypálen cejch, pokud je neustále přehlíženo.

g Svědomí člověka lze zcela zničit, jestliže člověk neustále jedná
v rozporu s tím, co mu jeho svědomí říká.

~ůle
Vůle je naše schopnost zvolit si, rozhodnout se mezi možnými

druhy jednání. Co se týče jednotlivých způsobů jednání, musíme je
znát, dříve než dokážeme vyjádřit v souvislosti s nimi své pocity. Pak,
na základě našeho poznání a pocitů, si můžeme provedením volby
zvolit konkrétní druh jednání. Můžeme si zvolit svobodně cokoli, co
se shoduje s naší přirozeností. Můžeme např. chtít běžet, nemůžeme
se však rozhodnout žít jako ryby pod vodou. Běhání je v souladu s
lidskou přirozeností; život pod vodou ne. Jak uvidíme v příští lekci,
člověk je hříchem omezen, takže nemůže změnit svůj morální stav
pouhým chtěním stát se spravedlivým.

Co tedy ovlivňuje vůli? Je zcela pod lidskou vládou, anebo Boží?
K jakému procesu dochází, když činíme rozhodnutí? Zkoumejme tyto
záležitosti nyní, kdy se podrobněji zabýváme lidskou přirozeností.

Když Bůh stvořil člověka, dal mu moc volby: moc zhřešit nebo
nezhřešit. Hospodin postavil člověka do zahrady Edenu a určil pod-
mínky, za kterých mohl člověk setrvat v obecenství s ním:
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A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady
smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého nejez. V den, kdy bys
z něho pojedl, propadneš smrti" (Gn 2,16).

Jaká byla Adamova reakce na tuto Hospodinovu instrukci? Proces
činění rozhodnutí probíhal asi následovně:

1. Adamův intelekt přijal Boží standard. Rozuměl, co mu Bůh
sděloval.

2. Jeho emoce souhlasily s tím, že Boží slova jsou správná. Bůh měl
jako Stvořitel a svrchovaný Pán právo určit tento standard.

3. Jeho vůle se připravovala k rozhodnutí mezi přijetím a odmítnu-
tím pokušení, které nabízel had (Gn 3,4-6).

4. Adamovo svědom i v tomto rozhodujícím okamžiku zvažovalo
následky, které přinese jednání v rozporu s Božím standardem.

5. Adam podlehl pokušení rozhodnutím své vlastní vůle.

Takto Adam úmyslně neuposlechl Božího slova, a nesl okamžité
následky. Jeho svědomí jej odsuzovalo. Ukazovalo mu, že selhal a
nedodržel Boží příkaz. Pociťoval zahanbení, lítost a strach, protože
jeho neposlušnost jej připravila o nevinnost (Gn 3,7-10). Jeho přiroze-
nost byla nyní zkažená. Vypadl ze stavu nevinnosti a ocitl se ve stavu
zkaženosti. Protože se Adam přestal těšit Boží přízni, člověk je nyní
omezován svou hříšnou přirozeností. Bez Boží pomoci nedokáže chtít
být poslušný Boží vůli. Pavel říká: "Vím totiž, že ve mně, to jest v mé
lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale
vykonat už ne" (Ř 7,18).

Bůh však nemíní nechat člověka v jeho zkaženosti. Nabízí člověku
v jeho ztraceném stavu milost, volá jej k pokání z hříchů a přijetí
nabízeného spasení (Tt 2,11). V tomto bodě přebírá iniciativu Duch
svatý a snaží se přimět člověka, aby se obrátil k Bohu (Fp 2,13). Ti,
kdo se obrátí, mají moc stát se Božími dětmi (J 1,12).

I když Bůh nabízí milost padlému člověku a uschopňuje jej přijmout
Krista jako svého Spasitele, nikdy nenutí člověka, aby tak učinil.
Člověk může rozhodnutím své vůle přijmout tuto nabídku a stát se
dítětem Božím, anebo ji může odmítnout a zůstat ve stavu, kdy je
Bohem odsouzen. Vůle člověka má svobodu rozhodnout v této zále-
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žitosti. Tohoto procesu se účastní jak Boží vůle, tak i vůle
člověka (Tt 2,11-12, J 7,17).

10. Přiřaď místa Písma (pravý sloupec) k jednotlivým tvrzením (levý
sloupec).

· .. a Boží milost nás vychovává
k tomu, abychom se zřekli
bezbožnosti a světských
vášní.

... IINeboť je to Bůh, který ve vás
působí, že chcete i činíte, co
se mu líbí.

· .. c Kdo chce činit jeho vůli,
pozná, zda je mé učení
z Boha.

· .. d Chtít dobro, to dokážu, ale
vykonat už ne.

1)1 7,17

2) Fp 2,13

3) Tt 2,11-12

4) Ř 7,18

11. V procesu, jenž vede k volbě a k jednání, vidíme působit všechny
rozumové schopnosti člověka. Doplň následující věty tak, aby byly
vysvětlením uvedeného procesu.

a Intelekt .

b Emoce .

c Svědomí .

rl Vůle .

Zatímco se tedy naše rozumové schopnosti účastní morálního
rozhodování, Duch svatý uplatňuje svůj kladný vliv - pokud je naše
mysl upnuta k věcem, po kterých touží Duch (viz Ř 8,5-9. 12-14) - a
působí v nás chtění činit Boží vůli (Fp 2,13). Když se učíme žít v Duchu
a držet s ním krok, rosteme duchovně a spějeme ke křesťanské zralosti
(G.a 5,16-18.25).
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NESMRTELNOST ČLOVĚKA
Úkol5. Vysvětli myšlenku nesmrtelnosti a co se děje s člověkem po jeho

fyzické smrti.

Co se děje s člověkem po smrti? Je mnoho věcí, které o životě po
smrti neznáme, Bible však zjevuje, že existuje život po smrti.

Když tělo přestane fungovat, nastává fyzická smrt. Tělo se rozkládá
a navrací v prach (viz Gn 3,19), avšak nehmotná část člověka, kterou
Bible nazývá duší nebo duchem, nepřestává existovat. Veliký počet
biblických míst to potvrzuje:

L 23,43: "Ježíš mu odpověděl: Amen pravím ti, dnes budeš se mnou
v ráji."

2K 5,8: "V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už
doma u Pána."

Fp 1,22-23: "Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další
práce ... táhne mne lo na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem,
což je jistě mnohem lepší."

J 5,24: "Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný
život. .. přešel již ze smrti do života.

Tělesná smrt člověka byla součástí prokletí, které přišlo na člověka,
když Adam zhřešil: "Prach jsi a v prach se navrátíš" (Gn 3,19). I když
tedy křesťan v momentu své smrti přestává být kompletní (hmotnou i
nehmotnou) bytostí, žije v blažené naději Kristova druhého příchodu,
kdy obdrží oslavené tělo. Svou smrtí za naše hříchy a svým vzkříšením
se Ježíš postaralo naše vlastní vzkříšení z mrtvých. 1K 15,423-49 to
vysvětluje následovně:

Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává
jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je
zaselo v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo
duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je psáno:
,První člověk Adam se stal duší živou' - poslední Adam (Kristus)
je však Duchem oživujícím ... A jako jsme nesli podobu pozemské-
ho, tak poneseme i podobu nebeského.

Naproti tomu, když zemře hříšník, který nečinil pokání, jeho duše
pokračuje ve stavu včdomé existence na místě intenzivního soužení,
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jež. se nazývá hádes (podsvětí, říše mrtvých) nebo peklo. Náznak toho
můžeme vidět v Ježíšově příběhu o boháči a Lazarovi (L ]6,19-24).
Podle líčení Ježíše mohl boháč v podsvětí myslet, pamatovat si, mluvit
a cítit. Uchoval si rovněž uvědomění sebe sama.

Vidíme tedy, že člověk byl stvořen Bohem jako nesmrtelná bytost.
Toto je blažená naděje těch, kdo přijali Kristovu smírčí oběť, slouží
mu a poslouchají jej. Když věřící zemře, jeho duše vchází okamžitě do
přítomnosti svého Pána. Při Kristově druhém příchodu budou smrtel-
ná těla věřících vzkříšena a proměněna na těla oslavená (1K 15,50-57).
Jak slavný to bude den! Nevěřícího však čeká věčný soud a trýznění
daleko od Boží tváře (viz Zj 20,7-10).

12. Na základě předcházející diskuse odpověz ve svém poznámkovém
sešitě na následující otázky:

a Co se děje s tělem, když zemře?

b Co se děje s duší či duchem v okamžiku smrti?

c Co se stane věřícím při Kristově druhém příchodu?

d Jaký je věčný úděl těch, kdo nepřijali Krista?

e Vysvětli následující tvrzení: Člověk je nesmrtelnou bytostí.
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osobní test
OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Zakroužkuj

písmeno před správnou odpovědí.

1. Biblický pohled na stvoření člověka je následovný: Člověk

a) byl jednoduše jednou z živých bytostí, které Bůh stvořil.

b) je jedinečným Božím stvořením; Bůh jej postavil nade všechna
stvoření a požehnal mu.

c) se vyvíjel z nižších forem, až postupně nabyl nad nimi vlády.

2. Říkáme-li, že člověk je stvořen k obrazu Božímu, míníme tím, že je

a) v každém detailu naprosto stejný jako Bůh.

b) omezenou kopií Boha, postupně se však stane stejný jako Bůh,
s neomezenou mocí a autoritou.

c) podobný Bohu svou personalitou, morálním a sociálním uvědo-
měním a schopností vládnout.

3. Lidské bytosti jsou vytvořeny

a) jak z hmotné, tak z nehmotné stránky.

b) z těla, které se opotřebuje a po smrti rozloží, a z duše, která umírá
a bude oživena při posledním soudu.

c) z těla, které je zlé, a nehmotné stránky, která je dobrá.

4. Za nehmotnou stránku člověka, která je podstatou biologického
života, někteří učenci pokládají

a) tělo.

b) duši.

5. Duše, duch, dech života
vané v souvislosti s

a) hmotnou stránkou člověka.

b) nehmotnou stránkou člověka.

c) ducha.

d) dech života.

a svědomí jsou v Bibli pojmy použí-

c) lidskou personalitou.

d) lidským tčlern.
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6,. Které z následujících tvrzení vypovídá pravdivě o prvcích člověka
jako rozumové bytosti?
a) Intelekt dává člověku schopnost přemýšlet a chápat.
b) Emoce dovolují člověku mít pocity a být ovlivněn tím, co ví.
c) Svědomí posuzuje jednání a postoje na základě normy určující, co

je správné, a co špatné.
cl) Vůle je schopnost rozhodnout se a jednat.

7. Když se jedná o nám známou záležitost, nejdříve se přihlásí
a) vůle a okamžitě rozhodne o této záležitosti.
b) intelekt a poukáže na její dobrou a špatnou stránku, a to tak, že ji

bude srovnávat se standardem.
c) pocity, které nás budou vést, abychom jednali tak či onak.
cl) svědomí a vyvolá v nás pocit viny a lítosti.

8. Když nějaký člověk činí rozhodnutí, musí nejdříve
a) pochopit fakta týkající se dané záležitosti.
b) rozhodnout na základě norem společnosti, co má udělat.
c) vzít v úvahu své pocity a následky svého rozhodnutí.

9. Svědomí je tím prvkem, který
a) se u daného člověka dovolává jednání v souladu s jeho tužbami.
b) zvažuje chování a srovnává je s normou chování u daného člověka.
c) činí rozhodnutí jednat.
d) volí druh jednání.

JO. Vůle člověka působí v souladu s Boží vůlí, protože
a) člověk touží konat dobro.
b) svědomí zjevuje člověku Boží vůli.
c) Boží milost přináší člověku spasení a schopnost být Bohu poslušný.
d) se člověk obává Božího soudu a odsouzení.

ll.Které z následujících tvrzení je pravdivé se zřetelem na nesmrtel-
nost člověka?
a) Lidské tělo a duše jsou ve svém nynějším stavu nesmrtelné.
b) Tělo člověka zemře a rozloží se, jeho duše však bude žít navěky ve

stavu dokonalého pokoje.
c) Lidské tělo zemře. Duše/duch věřícího vejde okamžitě do přítom-

nosti svého Pána; při Kristově druhém příchodu věřící obdrží
vzkříšené a oslavené tělo. Nevěřící bude navěky trýzněn v podsvě-
tí/pekle.
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

odpovědi na studijní otázky
I.3 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.

b Bůh stvořil muže a ženu ke své podobě.

c Bůh učinil všechny lidi.

d Bůh stvořil člověka, aby byl obrazem Božím.

e Bůh stvořil na zemi člověka.

f Hospodin Bůh nás učinil.

g Lidé byli stvořeni k Boží podobě.

7. Intelekt, vůle, emoce (pocity) a svědomí.

2. Dokládají to tvrzení b), c), d) a e).

8. zahanbení, lítost a strach (obavy).

3. 3 Sociální přirozenost

b Morální podoba

c Rozumová přirozenost

d Uvědomování sebe sama

e Personalita

f Schopnost vládnout

g Morální podoba

9. 3 Pravdivé

b Nepravdivé

c Pravdivé

d Nepravdivé

e Nepravdivé (Je formováno Slovem Božím, jak je vykládá Duch
svatý.)

fPravdivé

g Nepravdivé

4.31) a4) Gn 1,27-31, Ž 139,13-14

b 5) Žd 2,14-15.17-18

c 9) 1K 12,12-27

d 3) 1K 6,15.19-20

e 8) a 6) Ř 8,23, 1K 6,14

f2) Ř 12,1

g 7) Fp 3,20-21
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10. a 3) Tt 2,11-12

b 2) Fp 2,13

S. a Dech života (jeden celek)

b Duše (jeden celek)

c Duch (jeden celek)

d Duše a duch (dvě části)

e Duše a duch (dvě části)

ll. Tvá odpověď by se měla podobat této:

a pochopí, oč se jedná a v jaké záležitosti je třeba se rozhodnout.

b vybízejí k tomu, aby došlo k jednomu, nebo druhému druhu
jednání.

c zvažuje nabízené možnosti jednání na základě morálního stand-
ardu daného člověka.

c1)J7,17

d 4) Ř 7,18

d rozhodne celou záležitost.

6. e) Písmo hovoří o těle, duši, duchu ...

12. Tvé odpovědi by měly být podobné těmto:

a Rozkládá se a navrací v prach.

b Křesťané jdou okamžitě do ráje do Pánovy blízkosti. Nevěřící
trpí v podsvětí/pekle.

c Jejich smrtelná těla budou vzkříšena a proměněna na těla ne-
smrtelná a oslavená.

rl Věčné odsouzení a trýznění daleko od Boží tváře.

e Člověk byl Bohem stvořen jako zároveň hmotná i nehmotná
bytost, jejíž duše/duch nikdy nezemře. Člověk bude existovat
navěky, buď v Boží blízkosti, anebo v pekle, kde jeho údělem
bude věčné zatracení.
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