
7. lekce

Základní pravdy a stavění na nich

-
Už jsi se někdy ztratil? Možná jsi ztratil směr cesty v lese, v džungli,

v cizí vesnici či městě. Pokračoval jsi dále v chůzi a poté, co jsi došel
opět na původní místo, sis uvědomil svoji chybu - chodil jsi v kruhu.
Namísto toho, abys šel kupředu, jsi chodil kolem dokola.

Toto může platit také o naší křesťanské zkušenosti. Jak jsme již
viděli, mnozí věřící odmítli vyrůst. Jiní zase nemohou najít svoji cestu.
Chtějí jít kupředu, ale zdá se, že chodí v kruhu. Boží Slovo vyučuje
křesťany jednomu důležitému principu. Musime upevnit to, čemu jsme
se jil naučili, a pak jft dále. Neměli bychom pořád opakovat tu samou
lekci. Neprotahujme zbytečně dětské stádium našeho procesu dozrá-
vání. Základ naší křesťanské zkušenosti musí být pevný a jistý. Až
tomu tak bude, musíme začít na těchto základních pravdách stavět.
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Plán lekce

I Zralost: postavit a opustit
Vidět cíl
Vědět, jak dosáhnout cíle
Opustit: nezbytnost k dalšímu kroku

Šest kamenů našeho základu
Podmínky k tomu, aby se člověk mohl stát křesťanem

Pokání z mrtvých skutků
Vírá v Boha

Praktické skutky křesťanského života
Učení o křtech
Učení o vzkládání rukou

Obrazy budoucnosti
Vzkříšeníz mrtvých
Poslední soud

Souhrn

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• popsat proces duchovního růstu věřícího;
• vysvětlit funkce šesti základních částí křesťanské zkušenosti.
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Studijní aktivity
1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Ve slovníčku vyhledej definici každého klíčového slova, kterému

nerozumíš.
3. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

4. Proveď kontrolní test nakonci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.

5. Zopakuj si celou sekci II (lekce 5-7) a zhodnoť svůj pokrok v ní.
Hodnocení zašli svému instruktoru ICI.

Praktická část

ZRALOST: POSTAVIT A OPUSTIT

Při našem studiu jsme se již několikrát zabývali oddílem Žd 5,11
až 14. Autor, který v 1.století píše skupině křesťanů, zde mluví ojejich
nezralosti. Chce je vyučovat významné pravdy, ale oni je nemohou
přijmout, protože dosud nevyrostli z období dětského věku. Píše jim,
jak je nezbytné, aby byli prvním lekcím Božího poselství vyučováni
znovu a znovu. Tito křesť ané nepoužívali Boží slovo k tomu, aby rostli.
Byli schopni přijmout jenom mléko.

Vidět cíl

Úkoll: Popiš druh víry, kterou by se měli vykazovat zralí křesťané ..
Verš Žd 6,1 pokračuje v této diskusi takto: "Proto nezůstávejme

již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti." V Nové
smlouvě je tento verš přeložen takto: "Proto opusťme počáteční učení
o Kristu a nesme se k zralosti." Slovo, které je přeloženo jako zralost,
v původním jazyce znamená "plný věk nebo zralý dospělý věk".
1 Na základě verše Žd 6,1 doplň do uvedené věty chybějící slova.

Neměli bychom. . . . . . . . .. . znovu základ toho, že se
odvrátíme od neužitečných skutků a uvěříme v Boha.

Jakého pokroku by bylo dosaženo při stavbě budovy, kdyby dělníci
pokládali základy každý den znovu a znovu? Žádného! Už jenom
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samotná otázka zní směšně. Podobně ani žádný učitel se nemůže nikdy
nikam dostat, pokládá-li základy vzdělání znovu a znovu.

Velcí učitelé období Nového zákona obecně rozdělovali své stu-
dentydo tří skupin: 1) začátečníci, 2) ti, kteří dosáhli nějakého pokro-
ku, 3) ti, kteří dosáhli většího pokroku. Cílem věřícího je být mezi těmi,
kdo směřují ke zralosti: těmi, kdo nepotřebují opakovat první lekce
znovu a znovu. Toto by mělo být tvou touhou. Měl bys chtít jít kupředu.

Tento cíl - zralost - jsme již studovali z mnoha různých hledisek.
Znamená to stát se podobnými Ježíši Kristu a pod jeho vedením
přijmout svoji roli. Znamená to růst v porozwnění. Znamená to stát
se někdy učitelem než se nechat pořád vyučovat. Pamatuj, že kies-
ťanská zralost nemá souvislost s úplnou nebo dokončenou znalostí.
Není to bezhříšná dokonalost. Křesťanská zralost požaduje rostouci a
zodpovědnou víru. Čím déle známe Ježíše, tím lépe bychom měli
porozumět tomu, kým je. Čím déle známe Krista, tím více bychom měli
v životech odrážet jeho charakter. Staré omyly by měly zmizet. Nové
kladné vlastnosti by se měly objevit a rozvíjet.

Vědět, jak dosáhnout cíle

Úkol 2: Uveď, co vyžaduje proces duchovního růstu věťiclho kromě
jeho vlastního úsilí.

"Budeme moci-jít dále, když to Bůh dovolí." To je zapsáno v Žd
6,3. Všimni si,že do tohoto verše je zahrnuta i osoba samotného
pisatele. Jít kupředu je jeho vlastní záměr. Není to jen výzva pro Židy.

V původním jazyce Žd 6,1 je obsažen jeden důležitý bod. Slovní
spojení přeložené jako "budeme moci jít dále" pochází z řeckého
slovaferó. Znamená to "nosit" nebo "nést". Zde je vyjádřeno v trpném
rodě a znamená "nechme se nést dále" k dospělému učení.

Z uvedené studie slova vyplývají dva důležité body. Za prvé, cesta
kupfedu není uskutečněna pouze osobním úsilím! Křesťanské zralosti
lze dosáhnout aktivní mocí Ducha svatého. O tom jsme již na několika
místech mluvili. Myšlenkou tohoto oddílu je naše osobní podřízení se
aktivnímu vlivu Ducha svatého. Boží moc již na našem růstu pracuje.
Musíme se jenom podřídit, poddat se Bohu.

Křesťanská dokonalost nebo zralost by se mohla stát velice obtíž-
nou záležitostí, pokůd by její dosažení bylo ponecháno pouze na nás



122 KŘESŤANSKÁ ZRALOST

samých. Namísto toho nám ža 6,1 a mnohé jiné oddíly v Písmu říkají,
že budeme k tomuto cíli neseni. .

Už jsi někdy zkoušel řídit člun proti proudu? Je to velmi obtížné.
Podobně musí věřící bojovat proti proudu světa. Ale v duchovních
záležitostech se silný proud Ducha svatého pohybuje směrem ke
zralosti věřícího. My musíme pouze vůlí spolupracovat na Božím
záměru.

2 Kdo tě podle ža 13,21 zaopatří každou dobrou věcí, kterou potřebu-
ješ, a proč ti jsou tyto věci poskytnuty?

. Tento oddíl také vysvětluje, že důležitým Božím záměrem pro náš
postup kupředu je, aby" v nás působil to, co se mu líbí", Cílem je naše
zralost, sláva a záměr Božil

Druhý bod, kterému se na základě studia slova Jeró v ža 6,1
musíme naučit, je to, že toto řecké slovo je vyjádřeno formou, která
vypovídá o neustálé akci. "Být neseni" skrze aktivní vliv Ducha svatého
je nepřetržitá a pokračující akce. Nestane se to skrze jednotlivou krizi.
Zralost v Ježíši Kristu k nám nepřichází v jednom okamžiku. To je
podstatná věc, kterou bys měl vědět. Cílem tohoto konání Ducha
svatého je duchovní růst do plné zralosti. Stejně tak stálé a nepřetržité
musí být naše podřízení se. Uvedený oddíl bychom mohli přeložit
takto: "Nechme se neustále nést směrem k cíli zralosti."

Opustit: nezbytnost k dalšímu kroku'

Úkol 3: lt1.enuj věci, které věfící- ve svém životě musí zajistit, než může
postupovat kupiedu ke kfest'anské zralosti.

Aby nám kánoe nebo člun neuplavaly dolů po proudu, musíme je
uvázat ke stromu nebo do přístaviště. Předtím, než opět budeme
pokračovat v cestě, však musíme člun zase odvázat. To by vypadalo
legračně, kdybychom viděli někoho veslovat ve člunu přivázaném ke
stromu, že ano? Ten veslař by určitě nikam nedojel. Když se chceme
dostat na další místo, je nezbytné, abychom své původní místo opustili.
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Možná se ti tento příklad zdá legrační. Řekneš: "Nikdo by snad
nemohl být tak hloupý." V křesťanském životě se to však může stát.
Každý věřící ví, .že se u něj předpokládá postup směrem k plnosti
křesťanské zralosti. Plnost Ježíše Krista je cílemjeho života. Přesto se.
však mnozí věřící dosud zaměstnávají základy. Znovu neustále poklá-
dají základy prvního vyučování.

Všimni si druhé věty v ža 6,1: "Proto nezůstávejme již u počá-
tečního učení" (doslovný překlad "Neměli bychom znovu pokládat
základy"). V druhé části stejného verše pisatel říká: "Nevracejme se
k základním článkům" (Zd 6,1b). Nezbytná podmínka pokroku je,
abychom se vzdali našeho současného postavení. Když dorůstají děti,
také musí opustit své hračky a jiné dětské způsoby. Slovo "opustit"
zde znamená postoupit od základních lekcí k hlubší znalosti, stejně
jako když ve škole postupujeme z nižšího ročníku do vyššího.

Ale bylo by pošetilé stavět do výšky,kdybychom si nejprve nebyli
jisti, že máme pevné základy. Pisatellistu Židům sám sebe ujišťuje, že
Židé rozpoznají svoji povinnost jít dále. Když toto pochopí, určitě
budou chtít vědět, zdali jejich základ je pevný. Potom mohou 9a něm
stavět, a ne se základům učit znovu. V následující části se budeme
stručně zabývat pravdami, kterým říkáme základní. Naším záměrem
je, abys tuto pravdu zapustil do svého života. Jsem se jist, že tyto
pravdy pro tebe nebudou nové.

3 Co je podle 1K 3,11 jediným základem, na kterém je založena
křesťanská zkušenost?
a) Bible.
b) Sbor.
c) Ježíš Kristus.
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4 Podle Žd 6,1 jsou věci, které věřící musí nechat za sebou, nazvány

........................................... křesťanského poselství.

ŠEST KAMENů NAŠEHO zÁKLADu
Úkol 4: Definuj ~lovo .kaiechismus" a vysvětli jeho vztah k našemu

duchovnímu životu.

V Žd 6,1-3 je uvedeno, že jisté doktríny jsou více základní než jiné.
Nazývají se "počátečním učením" nebo podle jiných překladů "začá-
teční slova" týkající se Ježíše Krista. Pamatuj, že tvým cílem je smě-
řovat ke skutečné křesťanské zralosti. Postup k cíli však nemůžeme
očekávat, dokud nebudou položeny pevné základy křesťanského uče-
ní. Doktrína je významný princip křesťanské víry. Když pisatel listu
Židům o tomto základu mluví, zmiňuje šest doktrín.

5 Pozorně si přečti oddíl ža 6,1-2 a pak vyjmenuj šest kamenů (bodů)
tohoto doktrinálního základu. (Svoji odpověď pečlivě porovnej s od-
povědí uvedenou na konci této lekce.)

a) .

b) .

c) .

d) .

e) .

f) .

Ve velmi starých zprávách je uvedeno, že křesťané v 1. století
pokládali tyto základní kameny za katechismus. Katechismus je sesta-
ven ze základních bodů křesťanské doktríny, kterym byl vyučován nory
křesťan, když se připravoval ke křtu. Nikdo tím netvrdí, že tyto kameny
tvoří úplné počáteční křesťanské učení. Jsou však jeho základem. Na
obrázku vidíš, že těchto šest kamenů je rozděleno do tří dvojic. Základ
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je položen, když se staneme křesťany. Další dva kameny jsou příkla-
dem praktických skutků v křesťanově životě. Doktríny týkající se
budoucnosti tvoří 3. skupinu. Podle tohoto uspořádání se jimi budeme
také zabývat.

OBRAZY BUDOUCNOSTI

PRAXE
KŘESŤANSKÉHO ŽiVOTA

PŘEDPOKLADY
KŘESŤANSTVl

... vZKl!llSENI Z MRTVÝCH ( V~ČNÝ SOUD]
... ( KI!lTY le VZKLÁDANI RUKOU]
-.( poKANI Jl ViRA V BOHA ]

Podmínky k tomu, aby se člověk stal křesťanem,

Pokání z mrtvých skutků

Úkol 5: Popiš drub pokání, který je nezbytný ke spasení.

Prvním kamenem našich základních podmínek k tomu, aby se
člověk stal křesťanem,je "pokání z mrtvých skutků" (Žd 6,1). V tomto
verši je užito řecké slovo metanoein, 'což je "pokáJll'. Po celou historii
jazyka toto slovo má jeden jasný určitý význam. Znamená "změnit něčí
mínění'. To je velmi důležité. Pokání v Novém zákoně zdůrazňuje více
rozhodnutí než city. Mnozí lidé si myslí, že pokání znamená
emoce - prolévání slz. Jiní si myslí, že pokání je náboženský obřad,
jako např. "vykonání odčinění". Je možné plakat nebo odčinit
hříchy, ale přitom nedělat pokání. Pokání je vnitřní pevné roz-
hodnutí - změna mínění.

Slovo přeložené jako pokání ve Starém zákoně doslova znamená
"obrátit se", "vrátit se zpět" nebo "odvrátit se". Novozákonní slovo
zdůrazňuje vnitřní rozhodnutí, starozákonní slovo zdůrazňuje vnější
akci. Spoj oba dva významy dohromady a pokání se stane "vnitřní
změnou mínění, která způsobí vnější otočení se nazpět nebo odvrácení
se". Skrze to se začneme pohybovat úplně novým směrem. Tento druh
pokání je ke spasení hříšných lidí nezbytný. .

I

6 Obrať do L 15 a čti verše 11-32. Tento příběh se ti bude líbit.
Pravděpodobně ho dobře znáš. Svými slovy vyjádři základní vnitřní
rozhodnutí, které ve verši 18 udělal marnotratný syn.
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7 Čti L 15,20. Jak marnotratný syn uskutečnil své vnitřní rozhodnutí?

Již jsme viděli, že hříšný člověk se odvrátil od Božích záměrů pro
svůj život. Hříšný člověk se musí změnit ve dvou základních aspektech:
musí změnit své mínění a změnit svůj směr. Musí se odvrátit od hříchu
a obrátit se k Bohu.

Čti Mt 27,3-4. O Jidášovi je zde řečeno, že pocítil výčitky. Slovo,
které je zde použito, není stejné řecké slovo, o kterém jsme mluvili. Je
to slovo, které znamená "cítit lítost, prožívat trýzeň". Jidáš zřejmě
nezměnil svůj vnitřní postoj nebo vnější směr. Následující verš vypo-
vídá o jeho oběšení.

8 Jan Křtitel byl poslán, aby připravil cestu pro příchod Ježíše Krista.
Kázal speciální evangelium. Co řekl lidem, aby dělali se svými hříchy
podle Mk 1,4?
a) Aby se odvrátili od svých hříchů.
b) Aby se učili Božím cestám.
c) Aby projevili lítost a plakali nad svými špatnými skutky.

9 čti Mk 1,15. Co musíme podle Ježíšova kázání udělat se svými
hříchy?

Všude v Novém zákoně je pokání první nezbytnou odpovědí člově-
ka na evangelium. Vyžaduje to Bůh. Možná by sis rád zapsal do svého
poznámkového bloku ijiné oddíly z Písma, kde se o tom vyučuje. Patří
k nim: Sk 2,38-38, Sk 20,20-21 a L 13,3.

Dále je důležité všimnout si toho, že tento první kámen našich
křesťanských základů popisuje jistý druh pokání nebo obrácení se. Je
to pokání. z mrtvých či neužitečných škutků, Jsem si jist, že víš, že celý
svět je "náboženský". Každý člověk něco uctívá. Existuje mnoho
náboženských "skutků". Lidé doufají, že si svými náboženskými skut-
ky zaslouží přízeň různých bohů. Jsou to neužitečné, mrtvé skutky.
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10 Jsou také skutky, které mají za následek smrt. Co podle Ef 2,1
působí, že lidé duchovně zemřou?

V Ko 2,13 je řečeno: "Byli jste mrtvi ve svých vinách". Člověk byl
oddělen od Boha pro své skutky. I když lidské skutky mají určitou
formu, postrádají moc, která by uspokojila základní lidskou potřebu
- Svatého Boha.

Víra v Boha

Úkol 6: Uved' co přijme každý, kdo věří v Božího.Syna.

Druhým kamenem našich základních podmínek k tomu, aby se
člověk stal křesťanem, je "víra v Boha" (Žd 6,1). V J 6,47 Ježíš řekl:
"Kdo věří ve mne, má život věčný." Věřit znamená dát někomu nebo
něčemu svoji důvěru a jistotu. V Žd 11,1-2 je uvedeno: "Věřit Bohu
znamená spolehnout se na to.v co doufáme, a pevně počítat s tím, co
nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím."

Oddíl v Písmu, kde je uvedeno jedno z nejlepších vysvětlení toho,
proč je pro křesťana důležité, aby věřil.Kristu,je J 3,14-21. Vím, že máš
tuto pasáž rád. Mnozí věřící nalezli pomoc v těchto verších.

11 Co přijme každý, kdo věří v Božího Syna?

12 Proč je člověk podle J 3,18 odsouzen?
a) Kvůli svým hříchům.
b) Protože není součástí církve.
c) Protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
d) Protože nečiní skutky spravedlnosti.

V původním jazyce výraz "víra v Boha" obsahuje myšlenku "být
nasměrován k". Naše víra je víra k Bohu. Zvláštní čas nebo načasování
tohoto slova naznačuje, že my v tomto rozhodnutí odpočíváme.

Jeden velký misionář se jednou snažil přeložit Janovo evangelium
do jazyka lidí, se kterými pracoval. Nemohl však v jejich jazyce najít
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ekvivalent slova" věřit". (Víš přece,
jak mnohokrát se slovo věiit obje-
vuje v Janovi!) Co mohl dělat? Jed-
noho dne přišel do jeho domu pří-
tel, patřící ke skupině lidí
mluvících tímto jazykem. Byl vy_..
čerpán prací na horkém slunci. Pa-
dl na židli a řekl věty, které v jeho
jazyce znamenaly: "Položil jsem na
tuto židli svoji veškerou váhu. Ne-
jsem už schopen stát.'.'. Misionář
okamžitě vyskočil a řekl: '"To je slovo, které potřebuji." Měl pravdu?
Věřím, že ano. Víra znamená položení naší celé váhy a naděje do
Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho Spasitele.

Praktické skutky křesťanského života

Naše druhá dvojice Základních pravd se týká Bohem ustanovených
praktických skutků v křesťanské církvi. Některým z nich se říká usta-
noveni (svátosti). Ustanovení (svátost) je skutek, který byl nařízen
církvi samotným Bohem. Je to např. Večeře Páně.

Učeni o kitech

Úkol 7: Vysvětli smysl kitu v Duchu svatém.

Podle Žd 6,2 je učení o křtech částí našich křesťanských základů.
V Písmu se hovoří o mnohých křtech. Patří mezi ně křest Janův jako
znamení pokání, křest Kristův, křest utrpením. Křesťana se týkají tři
základní drúhy křtu: 1) křest do Kristova těla skrze nové zrození, 2)
křest ve vodě jako vnější důkaz zkušenosti v Ježíši Kristu, 3) křest
v Duchu svatém. Důkladná studie tohoto tématu by přesáhla rámec
tohoto kursu. Proto k získání 'hlubších znalostí o křtech doporučuji
kurs "Křesťanské' doktríny": V tomto kursu lze nabýt podstatné funk-
ční znalosti této základní pravdy.

13 Křest do Kristova těla skrze nové zrození je předmětem oddílu
1K 14,11-13.

Na základě těchto veršů jsme "byli v jedno tělo."
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Ve verších 1K 12,11-13 si podtrhni všechna místa, kde se vyskytuje
slovo jeden.

Je důležité, abychom si zapamatovali, že podle Ga 3,26-29 jsou
všichni věřící spojeni s Kristem:

"Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši"
(doslovný překlad anglického originálu: " ... syny Božími ve spájení
s Kristem Ježíšem"). "Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni
v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a
pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste
jedno v Kristu Ježíši" (doslovný překlad: "vy všichni jste jedno ve
spojení s Kristem Ježíšem"). _
Druhý křest, o kterém potřebujeme vědět, je snadněji pocho-

pitelný. Je to fyzický křest věřícího ve vodě. Všichni křesťané se
shodnou na tom, že tento křest musí mít smysl. Nesmí to být prázdný
rituál (jako je křest nevěřícího). Když je věřící znovuzrozen, je to
vnitřní a neviditelné dílo. Člověk, který toto dílo zakouší, je však
vyzván k tomu, aby je ukázal fyzickým způsobem, a to křtem ve vodě.

14 čti Sk 2,38. Na základě tohoto verše vysvětli, proč je křest ve vodě
pro věřícího nezbytný.

1S Podle 1Pt 3,21 křest není "odstraněním tělesné špíny". Čím je vodní
křest podle tohoto verše?

-Ř 6,1-4 ilustruje nejlépe, co je vodní křest. Vyučuje nás o tom, že
ve křtu se ztotožňujeme se smrtí, pohřbem a vzkříšením Ježíše Krista.
Voda, do které věřící vstupuje, je jako hrob. Skrze víru ve vodě
necháme všechny zbytky našeho starého života. Vynoření z vody je
symbolem Kristova vzkříšení. "Jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
slavnou mocí svého Otce, i my jsme vstoupili na cestu nového života"
(doslovný překlad anglického originálu: " ... tak také my žijeme nový
život"). Opět vám doporučuji, abyste se tímto tématem zabývali po-
drobněji.
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Třetí křest, o němž bychom měli vědět, je ten, který Ježíš slíbil svým
učedníkům: "J an křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým,
až uplyne těchto několik dní" (Sk 1,5). Jan prorokoval o tomto křtu

. v Mt 3,11-12: "Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za
mnou, je silnější než já ... on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm."
O událostech v životech učedníků poté, co byli pokřtěni Duchem
svatým, se dočteme ve Sk 2.

Nebuďte zmateni, když se o této zkušenosti v Duchu svatém mluví
různými způsoby. Podle Jl 3,1-2 je to vylití, podle Ef 5,18 naplnění,
podle Oz 6,3 a Jk 5,7 podzimní a jamí déšť. Další oddíly z Písma, kde
se mluví o tom, jak jiní věřící (kromě prvních učedníků) byli pokřtěni
v Duchu svatém, jsou: Sk 8,14-17 (Samařané), Sk 9,17 a 1K 14,18
(apoštol Pavel), Sk 10,44-48 (Kornéliův dům), Sk 19,1-7 (učedníci
v Efezu). Kfest v Duchu svatém slouží k vyvýšení Krista, vypůsobení
duchovních darů a ovoce Ducha svatého v našem životě a dává nám
moc do služby Bohu.

Učení o vzkládání rukou

Úkol 8: Popiš speciální požehnání a zodpovědnosti, jimiž je dopro-
vázená vzkládání rukou. .

Dalším křesťanským skutkem, který je Slovem Božím považován
za křesťanskou pravdu, je učení o vzkládání rukou (Ž<1 6,2). V. praxi
židovského Starého zákona byl tento rituál užíván symbolicky, k pře-
nesení viny člověka na obětní zvíře. Tento úkon byl také používán
k přenesení speciálního požehnání na člověka nebo k jeho oddělení
pro speciální službu. Posledně zmíněné úkony trvaly až do období

_ Nového zákona. Nyní se jim budeme stručně věnovat.
Ježíš žehnal dětem tak, že na ně pokládal ruce (Mk 10,16). Jiní

Boží lidé pokládali ruce na druhé jako výraz Božího požehnání ve
jménu Pána Ježíše Krista. Když apoštolové pokládali ruce na lidi, lidé
přijímali Ducha svatého (Sk 19,6).

16 Jaká zaslíbení jsou podle Jk 5,4-15 dána nemocnému člověku, když
se starší církve "nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně"?
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_Vzkládání rukou bylo také používáno k to~, aby byl člověk
oddělen pro nějakou speciální práci. Někdy se tomu říká vysvěcení
(ordinace). Vysvětit znamená uvést někoho do speciálního úřadu' či
zodpovědnosti. .

17 čti Sk 6,1-6. Kdo byl ve verši 6 oddělen vzkládáním rukou ke
speciální práci?
a) Apoštolové.
b) Sedm mužů bylo odděleno ke službě u stolu.
c) Starší církve.

18 čti Sk 13,1-3. Kdo požádal, aby byli odděleni dva muži ke speciální
práci?

19 Uveď jména dvou mužů z veršů zmíněných výše, kteří byli odděleni
vzkládáním rukou.

Bůh si jistě přeje, abychom měli základní vědomosti o třech dru-
zích křtů a o praktikování vzkládání rukou,

Obrazy budoucnosti

Nyní se dostáváme k poslední dvojici pravd v šesti základních
kamenech křesťanského učení. Jsou to "vzkříšení z mrtvých" a "po-
slední soud" (Žd 6,2). Tyto pravdy zdůrazňují trvalost akcí, které
děláme v přítomnosti. Vypovídají o důležitosti našeho pozemského
života ve věčném řádu, Jsou to základní kameny, které hlasitě mluví
o naší zodpovědnosti v tomto čase.

Vzkříšení z mrtvých

Úkol 9: Uved' záruku toho, že věřící budou vzkříšeni.

V každém učení na světě Vždy existoval spor o vzkříšení z mrtvých.
I v době Ježíšově existovala jedna skupina' Židů, kteří nevěřili ve
vzkříšení. Vyučování o vzkříšení z mrtvých činí člověka zodpovědným.
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Někteří lidé by raději nevěděli, že bude vzkříšení. Hluboko v lidském
duchu je však skrytá naděje na život po smrti.

Vzkříšení Ježíše Krista je pro nás velmi důležité. V 1K 15,12-28 je
ukázána souvislost mezi naším vzkříšením a vzkříšením Ježíšovým.

20 Podle 1K 15,15 uveď svými vlastními slovy, jak Pavel vztahuje
Kristovo vzkříšení k našemu.

Nyni zdůrazněme, co Pavel na toto téma řekl vlK 15,20: "Avšak
Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli." Ve Sk 4,2 bylo
o vzkříšení Ježíše Krista kázáno jako o důkazu toho, že mrtví vstanou
k životu.

21 Čti 1Pt 1,3-5. Co je podle verše 3 věřícímu dáno skrze vzkříšení
Ježíše?

Pavlovou. hlavní touhou bylo "poznat Krista a moc jeho vzkříšení"
(Fp 3,10). My bychom také měli chtít poznat Ježíše Krista v moci jeho

. vzkříšení. Pamatuj, že v Ř 6,4 je náš vodní křest pojítkem mezi
Kristovým vzkříšením a naším NOVÝM ŽIVOTEM. Chvála Pánu!

Poslední soud

Úkol 10: Vysvětli, proč nás naše víra v Kristovu oběť vysvobozuje od
trestu věčné smrti.

Vzkříšení z mrtvých a poslední soud jsou, jak jsme již řekli, dvěma
posledními základními pravdami. Jasně se o tom mluví ve Sk 17,31:

Neboť (Bůh) ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit
celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom
poskytl důkaz, když jej' vzkřísil z mrtvých.
Každý člověk tedy jednou stane před Boží soudnou stolicí. Bude

to Boží soud skrze Ježíše Krista.
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V Písmu se mluví alespoň o sed-
mi konkrétních soudech. Jsou to:

1. Soud kříže. Kristus jako zá-
stupce nesl Boží soud, který byl
určen nám, hříšníkům, za naše hří-
chy. Na tomto soudu byl 'za nás
popraven. Proto všichni, kdo věří
v jeho oběť, jsou vysvobozeni od
trestu věčné smrti (J 5,i4).

2. Soud nebo potrestání věří-
cího, který pokračuje stále v postoji .
svéhlavé neposlušnosti. Tímto
jsme se již zabývali ve 4. lekci. Mož-
ná si to budeš chtít zopakovat.
Konkrétně se zabývej vyučováním

• v Žd 12 (viz také lK 11,31-32).
3. Soud Izraele (Ez 36,16-21).
4. Soud věřících před soudným stolcem Kristovým. Možná pro

tebe bude užitečné, když se vrátíš zpět do 5. lekce a zopakuješ si tam
vyučování na toto téma (viz 2K 5,10).

5. Soud národů (Mt 25,31-46).
6. Soud padlých andělů (Ju 6).
7. Soud u velkého bílého trůnu, který je místem soudu pro nevěřící

svět (Zj 20,11-15).
Tyto dvě poslední základní pravdy jsou pro nás velmi důležité,

protože nám pomáhají žít s věčnými hodnotami v mysli. K této studii
soudů není připojeno žádné konkrétní cvičení. Když si však znovu
projdeš biblické odkazy uvedené v této části, tak v tobě tyto pravdy
zakoření ještě pevněji. -

SOUHRN

Pamatuj, že tyto pravdy, kterými jsme se nyní stručně zabývali, jsou
základem křesťanské zkušenosti. Teď bychom již na své cestě k do-
spělosti neměli tento základ pokládat znovu a znovu, jako když si hrají
děti: postaví své stavby, pak je rozboří a staví je zase znovu. Základ
musí být pevný a jistý. Pokud jsi však jednou základ položil, je na čase
jej nyní opustit. Věřím tomu, že pisatel listu Židům chtěl ukázat, jak
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je křesťanské učení i křesťanská zkušenost nezbytné k duchovnímu
růstu.

Lotr na kříži, žena u studny, apoštol Pavel, žalářník ve Filipech -
ti všichni prožili zážitky, i když rozdílné. My také musíme vědět, že
skrze Ducha svatého máme opravdovou zkušenost s Ježíšem Kristem.
Vyučováníje rovněž důležité. Je mnoho křesťanů, jako např. ApoUos
v Novém zákoně, kteří vyučovali upřímně, ale bez dostatečné znalosti.

Máme ,;jít kupředu" a budovat v sobě opravdový charakter křes-
ťana. Život, odraz Ježíše v nás je to, co se skutečně počítá. Toto je
budova postavená na základě. Můžeme ji vidět u lidí, kteří tak oslavují
našeho Otce.
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Kontrolní test

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. .

· .. 1 Když má věřící dozrát, musí to udělat úplně sám, bez jakékoli
aktivní Boží pomoci.

· .. 2 Poté, co si věřící osvojil základní pravdy, musí je opustit a jít dále,
stavět na nich.

· .. 3 Katechismus se skládá ze základních bodů křesťanského učení,
které je určeno pro nové křesťany jako příprava na křest.

I

· .. 4 Pokání musí být provázeno hlavně emocemi.

· .. S Doktrína je vnitřní změna, smýšlení, která působí vnější obrácení
se nebo otočení se.

· .. 6 Vysvěcení je úkon, nařízený Bohem církvi.

· .. 7 Věřící, kteří přijali Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, nestanou
před soudem.

8-13 Základ křesťanského učení se skládá ze tří dvojic bloků, jak je to
znázorněno na obrázku níže. Prosím, vepiš do všech bloků správná
jména v tom pořadí, jak byla probírána v této lekci.

Obrazy budoucnosti 12 13
Praktické skutky křesťanského života 10 11

Podmínky k tomu, aby se člověk stal křesťanem 8 9

Předtím, než budeš ve studiu pokračovat 8. lekcí, dokonči svoji
studentskou zprávu pro sekci II a vrať list s odpověďmi svému.
instruktoru lel.

•
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Odpovědi na studijní otázky

1 pokládat.

12 c) Protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

2 Bůh pokoje, proto, abys mohl plnit jeho vůli.

13 jedním Duchem pokřtěni.

3 c) Ježíš Kristus.

14 Je to nutné, protože Bůh to nařídil.

4 počáteční učení.

lS Slib dobrého svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme.

S a) Pokání z mrtvých skutků. d) Učení o vzkládání rukou.
b) Víra v Boha. e) Vzkříšení z mrtvých.
c) Učení o křtu. f) Poslední soud.

16 Fyzické uzdravení a odpuštění hříchů.

6 Rozhodnutí jít ke svému otci.

17 b) Sedm mužů bylo odděleno ke službě u stolu.

7 Tím, že vstal a vyšel za svým otcem .

. 18 Duch svatý.

8 a) Aby se odvrátili od svých htíchů.

19 Barnabáš a Saul.

9 Činit pokání (odvrátit se od svých hříchů).

20 Pavel uvádí, že není-li vzkříšení z mrtvých, pak Kristus nebyl
vzkříšen.

10 Jejich neposlušnost, viny a hříchy.

21 Nový život naplněný živou nadějí.

11 Věčný život.
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