
2. lekce

RODINNÝ VZTAH

"Otče náš ... " (Mt 6,9)
Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám

Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá
rada. Člověk typu "Já jsem Bůh" se považuje za krále všeho. Necítí,
že se potřebuje modlit. Když však my, kdo věříme v Boha a milujeme
ho, doopravdy porozumíme tomu, že jsme synové Boží, dodá nám to
při modlitbě sebedůvěru.

"Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste
ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!" (Ř 8,15 NS)

Jak úžasné je být Božím synem! Jak úžasné je patřit do velké
rodiny, ve které naši bratři a sestry jsou věřící všech ras, národů a
kmenů! Jak úžasné je vědět, že nás náš Otec miluje a naplňuje všechny
naše potřeby!

Ke svému Otci v modlitbě tedy můžeme přicházet směle. Sa-
mozřejmě, že bychom měli přicházet s úctou a pokorně. Neexistuje
zde však žádný důvod, proč mít strach. Víme, že nás náš Otec miluje!
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Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• porozumět důležitosti modlitby v křesťanském životě;
• vysvětlit, jak základní princip oddílu 2K 5,16 - 17 ovlivňuje život a

uctívání Božího dítěte;
• stanovit nejdůležitější funkci Božích synů.

Studijní aktivity
1. Přečti si oddíl Ř 8,12-17 a nauč se nazpaměť verš 15.
2. Přemýšlej o někom, kdo nepatří do Boží rodiny, a modli se za něj;

v modlitbě uváděj jeho jméno.
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3. Projdi si postupně praktickou část lekce. V otázkách typu "výběr
z možností" zakroužkuj písmeno před odpovědí, kterou považuješ
za nejlepší volbu. U každé otázky typu "pravda -Tež" zakroužkuj
písmeno před každým pravdivým výrokem. .

4. Poté, co jsi dokončil praktickou část, projdi si znovu cíle lekce, aby
ses ujistil, že dokážeš zvládnout vše, co je tam uvedeno.

Praktická část
OTEC SYNŮ

Cíl I: Diskutuj o důležitosti modlitby v čase spásy a v našem křesťan-
ském životě.

Otče náš! Jaký význam je ukryt v těch slovech! Bůh stvořil člověka.
Najednou je nám příjemně, když přemýšlíme o Božím plánu, který má
Bůh pro nás od začátku světa.

Bůh je Bohem lásky. Láska nernůže zůstat sama. Skutečná láska
musí být sdílena s někým druhým. Proto tedy Bůh stvořil člověka podle
svého vlastního obrazu. Bůh stvořil zahradu a člověka tam umístil.
Každý večer se Bůh a člověk společně procházeli a rozmlouvali. Bylo
to úžasné. Bůh chtěl s člověkem sdílet svoji lásku. Chtěl také přijímat
lásku od člověka. Chtěl však, aby ho člověk miloval ochotně, a proto
mu dal schopnost volby. Říkáme tomu "svobodná vůle".

Pak přišel hřích. Satan pokoušel Adama a Evu. Uvěřili jeho lži
o Bohu a neuposlechli Boží nařízení. Společenství bylo přerušeno.
Mezi Boha a člověka vstoupil hřích. Již neexistoval žádný způsob, jak
sdílet vzájemnou lásku. Člověk byl vyhnán ze zahrady. Byl vyučován
obětování krvavých obětí, dokud nepřišel Spasitel a neodstranil hřích
světa.
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1 Proč Bůh přestal mít společenství s člověkem?

Hlavním účelem uctívání té doby byla potřeba učinit oběť za hřích.
Vztah lidí k Bohu byl založen na poslušnosti zákona.

Pak přišli proroci a vyprávěli o Spasiteli, který má přijít. Jeho
jméno bylo "Bůh s námi" (Immanuel). Odstranil hřích, a člověk mohl
opět žít a hovořit s Bohem. Spasitel umožnil člověku, aby uctíval Boha.
v Duchu a v pravdě.

2 Jaký byl hlavní účel uctívání před příchodem Ježíše?

Ježíš tedy přišel. Jeho život byl bez hříchu. Když ho zlí lidé ukři-
žovali, stal se "Beránkem" Božím. Stal se "obětí", na kterou byly
položeny hříchy všech lidí. Stal se hříchem pro nás. Zaplatil pokutu
hříchu, což je smrt. Zemřel a byl položen do hrobu. Ale protože
neučinil žádný hřích, smrt ho nemohla zadržet. Vstal z hrobu. Zvítězil
nad hříchem a smrtí. Pak řekl svým učedníkům, aby šířili dobrou
zprávu. Jejich úkolem bylo vyprávět všem lidem o tom, že láska mezi
Bohem a člověkem může být zase vzájemně sdílena. Bůh a člověk zase
mohli společně žít!

3 Kdo za nás zaplatil pokutu za hřích?
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Víra ke spasení
Jak se to pro tebe může stát skutečností? Bible říká, že vyznáš-li

svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen! Chvála Bohu! Přemýšlej o tom! Když mu
uvěříš a budeš jej vzývat, budeš spasen! Nejprve ho však musíš vzývat.

" ,Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.' Není rozdílu mezi
Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho
vzývají, neboť ,každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn'."
(Ř 10,11-13 NS)

4 Zakroužkuj písmeno před nejlepší odpovědí.
Lidé se stanou syny Božími, jestliže
a) úspěšně absolvují test pro nově uvěřivší.
b) přestanou dělat své hříšné skutky.
c) uvěří v živého Syna Božího a vyznají ho jako svého Spasitele.

Spasení začíná modlitbou. Přichází k těm, kdo volají k Pánu o po-
moc. Začíná, když vyznáváš své hříchy Pánu a činíš pokání. Spasení
začíná, když uvěříš tomu, že Ježíš je Spasitel, Syn Boží, který vstal
z mrtvých. Začíná, když vyznáš Ježíše svými ústy a uvěříš mu ve svém
srdci. Začíná, když se modlíš modlitbu víry. Haleluja!

5 Jaká je funkce modlitby v čase spásy?

Všimni si, že v Ř 10,12 je řečeno: "To zahrnuje každého ... " (do-
slovný překlad z angličtiny). Bůh nečiní mezi lidmi žádné rozdíly.
Chce, aby byl spasen každý. Chce, aby ho vzýval každý. Bůh chce, aby
se modlitbu víry modlil každý!

Na tomto místě je potřeba, abychom trochu více diskutovali o Bo-
žím plánu. Boží plán nekončí ani na kříži, ani vzkříšením. To byla
pouze jeho první část. Vidíš, Kristova smrt a vzkříšení umožnilo, aby
každý, kdo věří, se stal synem Božím. "Těm však, kteří ho přijali, dal
pravomoc stát se Božími dětmi, těm kteří věří v jeho jméno." (J 1,12
NS) Synové Boží! To je tedy cílem Božího plánu s námi! Bůh chce
děti, které ho budou milovat a oslovovat ho: "Otče! Můj Otče!"
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6 Čti J 1,12. Jaké právo dává Bůh těm, kdo přijmou Ježíše?

Co Bůh chtěl na počátku, to chce i dnes. Chce sdílet s člověkem
svoji lásku. Chce mít s člověkem společenství. Proto je uctívání tak
důležité. Bůh chce syny, kteří jej uctívají a milují. Jen synové Boží
mohou uctívat Boha. Jen ti, kdo v něj věří, se mohou modlit modlitbu
víry. Modlitba tedy začíná vyznáním a uvěřením a vede k uctívání
Boha, našeho Otce.

7 Zakroužkuj 'písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Můžeme být spaseni bez Ježíše.
b Bůh nenávidí hříšníky.
c Kdokoli může být synem Božím.
d Jen synové Boží mohou uctívat Boha.

Všichni, kdo uvěřili a jsou syny Božími, budou na konci tohoto
světa společně shromážděni v nebi. Mocný hlas z trůnu řekne: "Hle,
Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám
Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem." (Zj 21,3 NS) A je to! To je
plán, který měl Bůh od počátku. To je plán, který již začal pro ty, kdo
věří. Všichni, kdo vzývají ve víře Boha, mohou s ním začít mít spole-
čenství teď hned! Mohou s ním v modlitbě a uctíváni mluvit. Mohou
sdílet Boží lásku přímo na této zemi. Nemusí čekat, než se dostanou
do nebe!
Víra, která trvá

Na Boží lásce je úžasné to, že nikdy nepřestane. Bůh nás miloval
již tehdy, když jsme byli hříšníky, ale nemohl mít s námi společenství,
protože jsme ho nemilovali. Když však uvěříme tomu, že Ježíš je Boží
Syn, který za nás zemřel a znovu vstal, můžeme zase s Bohem sdílet
lásku. Znovu ho můžeme uctívat a rozmlouvat s ním. Víra umožňuje,
abychom se stali Božími syny. Dokud v Boha budeme věřit, nic
nemůže rozbít vztah lásky mezi námi.
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8 Společenství mezi Bohem a člověkem je obnoveno tím, že
a) člověk se co nejvíce snaží být dobrý.
b) člověk přináší krvavé oběti za své hříchy.
c) člověk přijme Ježíše Krista jako svého Spasitele.

Samozřejmě, že naše společenství s Bohem bude přerušeno, po-
kud se zřekneme své víry v něho. Láska musí být dávána ochotně. Bůh
nám svoji lásku dává ochotně, ale jestliže v něj přestaneme věřit, naše
láska k němu se vytratí. Společenství s Bohem bude rozbito.

Jsme spaseni vírou. Spasení nám náleží také na základč víry.
Jestliže věříme, naše spasení se děje. Když víru opustíme, pak základ
našeho vztahu s Bohem přijde vniveč. Když se víra vytrácí, naše láska
k Bohu nás opouští a jsme zase znovu hříšníci a nevěřící.

9 Věřící ztratí své spasení, když
a) přestane věřit v Ježíše Krista.
b) spáchá něco hříšného.
c) opustí svůj sbor a připojí se k jinému.

Když voláme k Bohu o spasení, činíme tak modlitbou. Láska mezi
námi a Bohem je znovu obnovena modlitbou. A své společenství
s Bohem rozvíjíme také modlitbou. Láska musí být sdílena, a když
svoji lásku s Bohem přestaneme sdílet, náš vztah s Bohem umírá.
Modlitbou a uctíváním však naše víra a láska zůstává silná.
BRATRS1VÍ SYNŮ

Cíl 2: Vysvětli význam oddílu 2K 5,16 - 17 a řekni, jak tyto verše ovlívnuii
Boží dítě.

Nadpis tohoto úseku zní "Bratrství synů". Termín bratrství zname-
ná "bratrské chování" nebo "stav, kdy lidé jsou bratry".

Co umožňuje věřícím být bratry? Přece stejný Otec! V den, kdy
jsme činili pokání ze svých hříchů a vyznali Krista jako svého Spasitele,
jsme se stali Božími syny a členy společenství bratrů!

Všichni synové jednoho otce jsou bratři. Když říkáme "Otče náš",
vyznáváme, že všechny jeho děti jsou našimi bratry. .Neboť ty, které
předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho
Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími." (Ř 8,29 NS)
Přemýšlej o tom! Všichni opravdoví věřící jsou našimi bratry a sestra-
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mi. V Božím plánu bylo od počátku to, aby se Bůh stal Otcem "mnoha
bratrů", mezi nimiž je Kristus "starší bratr" ..

10 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a) Všichni lidé jsou naši bratři.
b) Když je Bůh náš Otec, pak je Ježíš náš "starší bratr".
c) Syny Božími se stáváme tím, že jsme dobří.
d) Bůh se nechce stát naším Otcem.

Staré věci pominuly
Bůh dělí lidi do dvou skupin: na ty, kdo patří do jeho rodiny, a na

ty, kdo do jeho rodiny nepatří. Bůh nehledí na lidi stejně jako svět.
Neříká: "Tohle je Indián, tamto je Afričan, toto je běloch, tamto je
černoch, tento je bohatý, ten druhý je chudý, tenhle je vzdělaný a
tamten vzdělaný není." Vůbec ne! Takto jsou lidé klasifikováni svě-
tem. Bůh však nesoudí podle lidských měřítek. Vidí jen dvě skupiny
lidí - ty, kdo jsou jeho děti, a ty, kdo jimi nejsou. Tak se dívá na
člověka a říká: "Toto je mé dítě. Tamto je také mé dítě. Ale tohle dítě
mé není." Těmi, kdo činí volbu, zda se stát Božím dítětem či ne, jsme
však my sami.

11 V Božích očích se lidé dělí pouze na dvě skupiny. Na které?

••••••••••••••••• 0JO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Měli bychom se na lidi dívat stejně jako Bůh. V Boží rodině nemají
žádné místo předsudky. Svět rozděluje lidi do národů, ras, kmenů a
kultur. My bychom měli vidět pouze dvě skupiny:" ty, kdo jsou našimi
bratry, a ty, kdo jimi nejsou.

12 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Bůh miluje všechny lidi.
b Všichni lidé jsou Boží stvoření.
c Všichni lidé jsou Božími syny.
d Všichni lidé jsou bratry.
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Všechno je nově

Řekneš si: "Jak je to možné? Nemůžeme být přece v rodině Boží
všichni stejní." To je pravda - Bůh nikdy nezamýšlel odstranit věci,
které činí lidi navzájem odlišnými. To, co Bůh chce dělat-je naplnit
naše srdce svojí láskou tak, až nás vzájemné rozdíly nebudou od sebe
oddělovat.

Američané budou stále Američany. Indiáni zůstanou Indiány.
Černoši budou pořád černí a běloši bílí. Bůh po nás nechce, abychom
změnili svoji národnost, rasu či kmen. Činí možným to, aby různé
druhy lidí žily společně v lásce a míru. Jak se to může stát? Tím, že
budeme rodinou - rodinou spojenou-Duchem svatým a modlitbou.
Výrok "když se rodina pohromadě modlí, pak také pohromadě zůstá-
vá" je pravdivý. Stejně tak tato pravda platí pro jednotlivou rodinu
- dva rodiče a jejich děti. A platí to i pro rodinu Boží, rozšířenou po
celém světě a skládající se z lidí mnoha ras a národností. Modlitba
mění věci!'

'13 Když je v 2K 5,16 psáno, že bychom neměli posuzovat podle
lidských měřítek, znamená to, že bychom
a) nerněli očekávat, že různé druhy lidí budou žít společně v míru.
b) měli odstranit rozdíly mezi lidmi.
c) měli přijmout věřící jako bratry přesto, že se od nich lišíme.

Mnozí lidé nejsou Božími syny, protože odmítli uvěřit v Kristajako
svého Spasitele. Nemohou oslovit v modlitbě Boha "Otče náš". Nejsou
ani bratry těch, kdo věří. Když se věřící setká s člověkem, který nevěří,
nemůže ho nazývat "bratrem". Proč? Protože nemá stejného Otce a
není členem rodiny. Ježíš řeklo těch, kdo odmítli v něj uvěřit: "Vy jste
z otce Ďábla." (J 8,44 NS)

Na druhé straně, pokud se však věřící setká s jiným věřícím, i když
patří k odlišné rase nebo národnosti, ihned k němu pocítí lásku,
protože je bratr. Je členem jeho vlastní rodiny. To, co Boží děti
odlišuje od ostatních lidí, není rasa ani národnost, ale ta skutečnost,
že ostatní lidé jsou nevěřící. Nemůže se s nimi cítit "doma".

14 Co odděluje Boží dítě od ostatních lidí?
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FUNKCE SYNŮ

Cíl 3,:Vysvětli funkci a zodpovědnost Božích SYn/i v uctívání a službě.

Získávání lidí
Co dělají Boží synové na zemi? Proč je tady Bůh má? Má k tomu

dobrý důvod. Rodina ještě není kompletrií. Bůh nechce, aby někdo
zahynul. Chce, aby všichni byli součástí jeho rodiny! Ale jen ti, kdo
slyší, co pro ně Ježíš udělal, mohou uvěřit. Bůh tedy dal svým synům
úkol. Řekl jim, aby šli do celého světa a vyprávěli tu dobrou zprávu
o Ježíši všemu stvoření. Jaké povolánílJaká zodpovědnost!

Na plnění tohoto úkolu však nejsme sami . .Ježíš sedí na pravici Boží
a modlí se za nás. Když nemáme úspěch, Ježíš slyší naše volání
o pomoc a řekne Bohu o naší potřebě. Staví se za náš případ!

Duch svatý nám objasňuje to, kým jsme. Probouzí v nás touhu
uctívat a radovat se, protože jsme Boží synové a dcery. Vědomí našeho
synovství nás ujišťuje, že jsme schopni dělat to, oč nás Bůh žádá. Beze
strachu voláme: "Otče! Můj Otče!"

Duch svatý se za nás modlí, když nevíme, jak bychom se měli
modlit. Když se nám Boží plán zdá být nejasný a Boží vůle nejistá,
Duch svatý se za nás modlí se sténáním, jaké nelze vyjádřit slovy. Jaký
je úžasný pomocník!

15 Jmenuj příklad toho, kdy se za nás Duch svatý modlí.

Když se modlíme za spasení druhých lidí, Duch svatý se často skrze
nás modlí v neznámém jazyce, nadlehčuje naše břemeno a napomáhá
naší modlitbě. Duch svatý nás bude povzbuzovat, ať už ve známém či
neznámém jazyce, a dá nám sílu, abychom naplněni duchovní mocí
vyšli svědčit a získávat lidi pro Krista. Duch svatý nám pomáhá modlit
se a uctívat. Proč? Aby nám pomohl splnit náš úkol!
Uctívání Boha

Coje modlitba? Je to vztah s Bohem, někdy vyjádřený slovy, někdy
ne. Protože jsme se o ní zmínili odděleně od uctívání, můžeme říci, že
modlitba má více do činění s potřebami lidí, zatímco uctívání má více
do činění s chválením Boha.
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Slova jako "činit pokání, žá-
dat, hledat, tlouci, vyhnat, pro-
klamovat, věřit, děkovat a pro-
sit" se vztahují k modlitbě. Slova
jako "chvála, díky, rozjímání,
studium, čest, sláva a radovat se"
se vztahují k uctívání. Jsou to ak-
tivity Božích synů v modlitbě a
uctívání. Když k výčtu uvedené-
mu výše přidáš čtení Božího slo-
va, dostaneš obraz dvou způso-
bů, jak členové Boží rodiny
s Bohem komunikují.

Komullik~emesBohem

uCTÍVÁNÍMODLITBA

ČINIT POKÁNÍ CHVÁLA
ŽÁDAT DÍKY
HLEDAT ROZJÍMÁ:'\Í
TOUCI STUDIUM
VYHNAT ČEST
PROKLAMOVAT SLÁVA
VĚŘIT RADOVAT SE
DĚKOVAT
PROSIT

16 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a S Bohem můžeme komunikovat tím, že čteme Bibli.
b Modlitba může být vyslovená nebo nevyslovená.
c Uctívání je obvykle chvála vzdávaná Bohu.
d Bůh nechce s člověkem komunikovat.

Modlitba nás přivádí do Boží přítomnosti. Modlitba posiluje naši
víru k přisvojování si Božích zaslíbení. Modlitba přivede Ježíše, toho,
který nás obhajuje, na naši stranu, když jsme zhřešili. Modlitba nám
přinese moc, když potřebujeme vysvobození. A více než to, modlitba
bude udržovat proud lásky mezi Bohem a námi, když ho uctíváme.
Později se budeme učit, jak se "modlit neustále", ale na tomto místě
postačí, když řekneme, že modlitba by pro Boží dítě měla být tak
přirozená, jako je dýchání.

Ještě jednu věc je potřeba říci, než S touto lekcí skončíme. Pamatuj,
Bůh je náš Otec. Dítě se možná může bát cizinců, ale svého otce se
nebojí. Když se modlíme, máme proto přicházet směle. Jenám řečeno,
abychom do Boží přítomnosti přicházeli se zpěvem a do jeho nádvoří
s chválou. Přečti si to sám v Žalmu 100. K Bohu máme přicházet
s díkůvzdáním a máme žehnat jeho jménu. Přítomnost Boží v nás
nebudí dojem místa, kde se bojíme, že ne? Spíše v nás vyvolává pocit
domova - rodinného shromáždění, A to je přesně to, co Bůh chce,
protože je náš Otec a my jsme jeho synové!
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17 Jak bychom podle Ž 100 měli přicházet do Boží přítomnosti?

41·
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Kontrolní test

Nejdříve si tuto lekci zopakuj a .pak si udělej tento test. Své
odpovědi zkontroluj se správnými odpověďmi, které jsou uvedeny
v této učebnici vzadu. Všechny nesprávné odpovědi si projdi znovu.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jaký vztah toužil mít Bůh s člověkem od počátku?

2 Jak Boží syn může vstoupit do Boží přítomnost? Jmenuj pět cha-
rakteristik.

3 V Božích očích jsou všichni lidé rozděleni pouze do dvou skupin.
Do kterých?

4 Jmenuj tři způsoby toho, jak nám Duch svatý pomáhá v modlitbě.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí (pro každou otázku existuje pouze jedna).

5 Když je v 2K 5,16 řečeno, že bychom neměli soudit podle lidských
měřítek, znamená to, že bychom
a) měli přijímat všechny lidi jako bratry.
b) se měli snažit odstranit rozdíly mezi lidmi.
c) měli přijmout věřící jako bratry i přesto, že se od nás liší.
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6 PRAVDA - LEŽ. Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým
výrokem.
a Jen modlitba nás může spasit.
b Modlíme se, protože jsme spaseni.
e Boha můžeme uctívat na procházce.
d Boha můžeme uctívat zpěvem.

7 Napiš písmeno "M" před slova vztahující se k modlitbě a "U" před
slova vztahující se k uctívání.

... a žádat · .. f činit pokání

... b sláva · .. g hledat

... c chvála ... h děkovat

... d prosba ·..ivyvyšovat

... e čest ·..j proklamovat

(
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Odpovědi na studijní otázky

9 a) Přestane věřit v Ježíše Krista.

1 Protože člověk Boha neposlechl.

10 Pravdivý výrok je b.

2 Aby lidé vykonali oběti za hříchy.

11 Na ty, kdo jsou Božími syny, a na ty, kdo jimi nejsou.

3 Ježíš Kristus.

12 Pravdivé výroky jsou a a b.

4 c) Uvěří v živého Syna Božího a vyznají ho jako svého Spasitele.

13 c) Měli přijmout věřící jako bratry přesto, že se od nich lišíme.

5 Vzývání Boha v pokání a víře ke spasení.

14 To, že ostatní lidé nevěří '- nejsou součástí Boží rodiny.

6 Právo stát se Božími dětmi.

15 Když nevíme, jak bychom se měli modlit.

7 Pravdivé výroky jsou cad.

16 Pravdivé výroky jsou a, bac.

8 c) Člověk přijme Ježíše Krista jako svého Spasitele.

17 Se "zpěvem, chválou a díkůvzdáním.




