
9. lekce

SVATOST

"A neuveď nás do pokušení." (Mt 6,13 NS)
Jak praktická je modlitba! Jak konkrétně se týká našeho každo-

denního života! Pokud však máš být přemožitelem, potřebuješ do
svého života Boží moc! To, co bychom měli v modlitbě stále opakovat,
je: "Nemohu to udělat sám. Nestačím na to. Potřebuji pomoc!"

Již jsme se dozvěděli, že Duch svatý je nazýván "paraklétos" - ten,
který je povolán k tomu, aby pomohl. Pokud máme být přemožitelé,
musíme Ježíši dovolit, aby nás pokřtil Duchem svatým. Pak nám Duch
svatý může pomoci.

V Bibli je zapsáno úžasné zaslíbení: "Věrný je však Bůh, který vás
nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko,
abyste ji mohli snést." (lK 10,13 NS)

Prosím, všimni si! Cesta ven je cestou pomoci "zvenčí" - pomoci
od Ducha svatého. Nemůžeš to zvládnout sám!



Osnova lekce
Cesta k duchovnímu vítězství

Nepřítel, proti kterému bojujeme
Boží zbroj
Místo vítězství

Cesta k duchovní dospělosti

Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• porozumět tomu, jak přemoci pokušení;
• vyhodnotit stupeň své vlastní duchovní dospělosti.

Studijní aktivity
1. Nakresli si ilustraci duchovní zralosti a nauč se verše Ř 7,23 a

Ř 8,1-4.
2. Přečti si oddíl Ef 6,14 -17. Vyhotov si seznam svých slabostí a

naplánuj, jak je hodláš přemoci pravidelnou modlitbou a využitím
nabídky Boží pomoci.

3. Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní .
otázky a na otázky kontrolního testu.
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Praktická část
CESTA K DUCHOVNÍMU VÍTĚzslVÍ

Cíl l: Uveď rozdíl mezi .pokušenim" a .hiichem".

Mluvili jsme o lidských potřebách. Řekli jsme, že "zabezpečení"
je "přidáno" těm, kdo především hledají Boží království. Schopnost
žít v pokoji s ostatními je dána stejným způsobem.

Nyní mluvíme o vnitřním zápase věřicího o to, aby Bohu dělal
radost svým životem ve spravedlnosti a svatosti. Měj na mysli, že
svatostí myslíme vnitřní čistotu, kterou po nás Bůh žádá. Podívejme
se nyní na grafické znázornění vztahu věřícího, svatosti a Božího
království.

Znovu vidíme, že hledanou věcí je Boží království. Hledáme-li
především Boží království, jako výsledek je nám přidána svatost.

1 Co znamená pojem svatost?

Všichni, kdo chtějí žít dobrý život, tento zápas prožívají. Hříšník
však na něj reagovat nemusí. Zná rozdíl mezi tím, co je dobré, a tím,
co je špatné, ale chybí mu moc k tomu, aby dělal dobré. Není schopen
hřích překonat ze své vlastní síly.
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Věřící ale odpověď má! Stejně jako v jiných lekcích bude prvním
bodem našeho vyučování upozornění na skutečnost, že hřích nernů-
žeme překonat sami. Potřebujeme pomoc zvenčí. Ježíš nám ukazuje
cestu k duchovnímu vítězství. Potřebujeme pomoc shůry! Proto je
odpověď na to,jak přemoci pokušení, stejná jako v případech hledání
"zabezpečení" či pokoje. Vítězství nad hříchem dobýváme tím, že
jsme upnuti na Boží království více než na cokoli jiného. Když je naše
náklonnost upnuta na věci shůry, Bůh nám dá sílu překonat věci dole!

2 Jak může věřící dosáhnout duchovního vítězství?

Nepřítel, proti kterému bojujeme
Pokud se chceme správně modlit za duchovní vítězství, potřebuje-

me něco vědět o nepříteli, kterémučelímc, a o způsobu jeho boje.
Jen někteří lidé viděli ďábla. Ďábel je však skutečný a jeho moc je

vidět a cítit všude. To znamená, že nevidíme skutečného 'nepřítele,
proti němuž bojujeme, Vidíme pouze věci, skrze které se nás snaží
přemoci. Jednou z věcí, kterou ďábel v boji proti nám používá, je
pokušení.

3 Nepřítel věřícího
a) je pro všechny viditelný.
b) skrývá svoji moc, aby o něm lidé nevěděli,
c) snaží se skrze pokušení svést věřícího k hříchu.

O pokušení bychom několik věcí měli vědět. Ve verši Jk 1,14 jc
uvedeno: "Každý, kdo je pokoušen (každý je pokoušen ..: doslovný
překlad z angličtiny) ... " (NS) Z Písma se o pokušení učíme dvěma
základním věcem:
1. Každý člověk má přirozené touhy. Kdyby nebyly žádné touhy,

neexistovalo by žádné pokušení. I sám Ježíš měl přirozené touhy.
2. Každý člověk je pokoušen. Dokonce i Ježíš byl pokoušen. To

znamená, že být pokoušen není hřích.
Verš Jk 1,14 -15 pokračuje dále takto: " ...je strháván a váben svou

vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný
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hřích plodí smrt." (NS) Z tohoto verše se můžeme naučit dalším
pravdám:
1. Každý člověk je pokoušen, když je strháván a váben svou vlastní

žádostivostí: Ježíš byl také pokoušen, ale nebyl stržen od své po-
slušnosti vůle Boží.

2. .Strháván" znamená být odvrácen od správného využití přirozených
tužeb. Bůh nám dává přirozené touhy, a pokud je užíváme tak, jak
zamýšlel, pak jsou čisté a dobré. Bůh je potěšen, když je používáme
správně.

3. Žádostivost je stržení a svedení k tomu, abychom své přirozené
touhy neužívali správně. Pokud dovolíme sami sobě nechat se chytit
do pasti zlých tužeb, žádostivost se stává hříchem.

4. Žádostivost je počátek hříchu. "Žádostivost pak počne a rodí
hřích".

5. Pokušení NENÍ hříchem, pokud se mu NEPODDÁME. Když se
pokušení poddáme, stává se hříchem.

4 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Není špatné být pokoušen.
b Každý člověk je pokoušen.
c Ježíš nebyl pokoušen.
d Vždy v nás budou přirozené touhy.

Přirozené touhy v nás budou neustále. Bůh je do nás vložil a tyto
touhy nejsou špatné. Neměli bychom se za ně stydět. Tyto dobré touhy
se však mohou stát špatnými, pokud jim dovolíme, aby nás "strWy" od
jejich správného použití. Stanou se žádostivostí, cožje počátek hříchu.

Ježíš byl pokoušen, ale pokušení nepodlehl. Ježíš byl pokoušen,
ale nikdy nebyl sveden. Nikdy nepodlehl pokušení, aby své přirozené
touhy uspokojil nesprávným způsobem.

5 Proč říkáme, že Ježíš byl pokoušen, ale nezhřešil?

Možná by ses rád zeptal: "Měl Ježíš stejné přirozené touhy jako
máme my?" Ano, měl. Byl pokoušen ve všech věcech jako my. Můžeš
si o tom přečíst ve verši Žd 4,15. Jak Ježíš pokušení odolával? Neustále
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se modlil. Následující slova jsou jeho výroky: "Bděte a modlete se,
abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé."
(Mt 26,41 NS) Pamatuj, být pokoušen není hřích - dokud nedo-
volíme našim přirozeným touhám přerůst v žádostivost a vést nás
k tomu, abychom mysleli a jednali hříšným způsobem. Pokud se naše
přirozené touhy stanou žádostivostí, pak jsme již na cestě hříchu.

Naše myšlenky tedy musí být čisté a naše přirozené touhy musí být
pod kontrolou Ducha svatého. Člověk vedený Duchem neposkytne

. svým přirozeným touhám žádnou příležitost k tomu, aby se staly
žádostivostí, která by vedla k hříšným touhám a k hříšným skutkům.

6 Žádostivost znamená, že
a) jsme pokoušeni uspokojovat přirozené touhy.
b) jsme strženi od správného využití svých přirozených tužeb.

\

c) máme přirozené touhy stejně jako všichni ostatní.

Někteří křesťané si myslí, že když jsme spaseni, tak nás naše
přirozené touhy opouštějí. Tak tomu není. Bůh nám ukazuje způsob,
jak své touhy ovládat a využívat je čistě a spravedlivě, ale neodnímá je
od nás. Pokud by neexistovaly žádné touhy, které bychom museli
ovládat, nebylo by třeba žádného úsilí k tomu, abychom žili posvěcený
život. Chvíle pokušení jsou chvílemi Božích příležitostí k projevení
Boží moci. Použijme pak tedy "východisko" (IK 10,13), které nám
Bůh dává. ,

Sláva svatého života je v tom, že je žit uprostřed pokušení! Názor,
že křesťan nemá žádné přirozené touhy poté, co je spasen, je velmi
nebezpečný. Pokud tomu křesťan věří, nepřizná, že prochází po-
kušeními, a nebude bdělý. Křesťan, který o svých přirozených touhách
ví, se pravděpodobně bude více modlit. K ovládání svých tužeb použije
sílu, kterou mu dává Bůh v Duchu svatém. Chvíle pokušení jsou
chvílemi Boží příležitosti k projevení Boží moci. Tato moc je největší
v obdobích naší-největší slabosti.

7 Co se stane s přirozenými touhami věřícího, když je spasen?
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Musíme být neustále bdělí a nedávat prostor špatným touhám.
Musíme pamatovat na to, ž.e ďábel je skutečný a že použije vše, co
může, aby věřícího přivedl k pádu. Zná správné touhy člověka. Ví, že
tyto touhy jsou od Boha a že byly člověku dány proto, aby byly řádně
využívány. Také však ví, jak silné touhy uvnitř člověka jsou, a snaží se
o to, aby způsobil "stržení" člověka tím, že jeho dobré touhy obrátí na
ty špatné. Proto musíme být proti ďáblu na stráži.

Ohledně pokušení bychom měli mít na paměti dvě věci:
1. Všichni z nás máme touhy, které nás pokoušejí, ale Ježíš nám dává

moc k tomu, abychom je ovládali.
2. Existuje skutečný ďábel, který nás pokouší, ale JežÍŠ nám dává moc

k tomu, abychom mu odolali.
Boží zbroj

Zdrojem moci, ve které máme bojovat proti ďáblovým pokušením,
je modlitba a uctívání. Vrátíme se ještě jednou k tomu, co jsme si
v předešlých lekcích řekli ohledně "zabezpečení" a "sociálních" po-
třeb. Pokud chceme svatost, pokud chceme vítězný život, musíme
hledat především Boha, jeho království a jeho vůli. Řečeno jinými
slovy, hledáme "toho", kdo je zdrojem všeho, co potřebujeme.

Co tedy přijímáme v modlitbě a uctívání? Co nám pomůže v době
zápasu? Přijímáme několik důležitých věcí:
1. Učíme se znát našeho Pána, Ježíše Krista, a důvěřovat jeho vedení.
2. Učíme se, jaký je Boží plán a Boží vůle, abychom mohli poslouchat

Boží nařízení.
3. Jsme plněni mocí Ducha svatého, abychom v čase zápasu měli sílu

bojovat. '
4. Dostáváme zbraně, se kterými máme bojovat, a pokyny, jak je

.používat.

8 Jaký je zdroj moci, ve které bojujeme proti nepříteli?

V oddíle Ef 6,14 -18 k nám Pavel mluví o našich zbraních: "Stůjte
tedy opásáni na bocích pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy
obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; k tomu všemu vezmě-
te štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A
vezměte přilbu záchrany (spasení - doslovný překlad z angličtiny) a
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mečDucha, jímž je slovoBoží. Každou modlitbou a prosbou se vkaždý
čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou
za všechny svaté." (NS)

Text k obr.: spasení, spravedlnost, víra, pravda, modlitba a uctí-
vání, meč Ducha, slovo Boží, dobrá zpráva o pokoji.

9 Jaké jsou součásti zbroje včřícího?

Všimni si dvou věcí. Za prvé, zbroj je
duchovní a je dána Bohem k tomu, aby-
chom odolali ďáblovi. Zbroj je pravda,
spravedlnost, pokoj, víra a spasení. Za
druhé, zbraně jsou duchovní. Je Loslovo
Boží a modlitba. Obě tyto zbraně lze po-
užít za pomoci Ducha svatého.

Všimni si také, že slovo "modlitba" je
zmíněno třikrát (v anglickém originále).
Nemůžeš se připravit do duchovní bitvy
bez modlitby. Bez modlitby nernůžeš pře-
konat pokušení. Modlitba dodává charak-
ter, moc, zbroj a zbraně, kterými dobu-
deme vítězství!

10 Kolikrát jsme vyzváni k modlitbě v anglickém originále verše
Ef6,18?

Nestačí mít jen meč v ruce, Ducha jako pomocníka a modlitbu
před bitvou. Musíš být pokryt a chráněn Boží zbrojí. Musíš mít
spravedlnost, pokoj a radost od Ducha svatého.

Proto Ježíš říká: "Hledejte však nejprve Boží království a jeho
spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno." (Mt 6,33 NS)
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, Pokud máš zbroj, Duch svatý ti pomůže zvítězit, když budeš používat
meč Božího slova.

Takže, modli se! Modli se! Modli se! Modli se, jak nám Ježíš
přikázal. Modli se za věci Božího království a budeš schopen být
přemožitelem.

II K čemu má věřící zbroj?

Místo vítězství
O vítězném životě bychom měli vědět několik věcí. Za prvé, nernů-

žeme vítězit "navenek", dokud jsme se nenaučili vítězit "vnitřně".
Ďábel drží mnoho lidí v zajetí, ale Bůh nám dal duchovní zbraně
k boření satanových "pevností" a k osvobození lidí. Nemůžeme to však
dělat, dokud od -moci hříchu nejsme osvobozeni sami. Nemůžeme
pomoci jiným překonat pokušení, dokud jsme se sami nenaučili ta-
jemství překonávání pokušení! Pokušení překonáme tehdy, když po-
stavíme Boží vůli na první místo před všechno ostatní. Když hledáme
pouze to, jak vzdát čest Božímu jménu, překonáme pokušení hledat
své vlastní potěšení.

12 Čemu se nejprve musí učit ti, kdo jsou přemožiteli "navenek"?

Druhou důležitou věcí týkající se duchovních vítězství je to, že jsou
vyhrávána v bitevním poli - na místě, kde musíme bojovat proti
nepříteli. Někreří křesťané se domnívají, že duchovních vítězství dosa-
hujeme "na kolenou". Když se však modlíme, nebojujeme proti ďáblu.
Mluvíme k našemu Pánu. Dostáváme novou dodávku zbraní. Sezna-
mujeme se s řádem bitvy. Získáváme moc a znalosti. Nevyhráváme
však bitvu. Ovšem, že získáváme větší důvěru v modlitbu, když si
uvědomíme, jak velkou moc nám Bůh dává. Křičíme a chválíme,
protože víme, že nám Bůh bude pomáhat. Ale bitvu nevyhráváme.

Bitvy jsou vyhrávány v bitevním poli! Budeme neustále vítězit,
dokud si budeme brát sílu a moudrost, kterou nám Bůh dává, když
jsme na kolenou, a půjdeme s ní do bitvy. Modlitba je příprava k bitvě!

.. -
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"Modlení" některých křesťanů není o moc vice než opakovaná vyznání
selhání a žadonění o Boží odpuštění. Tito křesťané nedosahují žád-
ných vítězství, protože nepoužívají ve chvíli pokušení pro ně do-
stupnou moc!

13 Co je přípravou křesťana k bitvě?

CESTA K DUCHOVNÍ DOSPĚLOSTI

Cíl 2: Popiš stadia procesu růstu Božího dítěte.

Cíl 3: Srovnej tři zákony zmíněné ve verších Ř 7,23 a Ř 8,2 se třemi stadii
duchovního růstu. '

Duchovní zralost je "přidána", když nejprve hledáme Boží krá-
lovství. Podobnými Kristu se stáváme skrze Boží slovo a skrze komu-
nikaci s Bohem. Duchovně zralými se tedy stáváme tehdy, jsme-li
podobni Kristu.

Proces růstu Božího dítěte se skládá ze tří stadií. Začíná ve stadiu
duchovního dítěte, pokračuje přes stadium duchovního mládí, dokud
nedosáhne duchovní dospělosti. Porovnejme nyní tato tři stadia se
třemi zákony zmíněnými ve verších Ř 7,23 a Ř 8,2. Tyto tři zákony jsou:

1. zákon těla (podle NS zákon hříchu),
2. zákon mysli,
3. zákon Ducha.
Věřící, který je dosud ovládán zákonem těla, je duchovní dítě. Je

to člověk "bez zákona", který, jako zvíře, dělá jen to, co chce. Hlavní
myšlenkou jeho života je: "Pokud cítíš, že je to dobré, dělej to". Ve
skutečnosti jedná jako nevěřící.

Věřící ovládán zákonem mysli je duchovní mladík. Poslouchá
zákon, ale ne srdcem. Dělá dobro, protože to požaduje zákon, ať už
je to zákon jeho domova, církevní zákon nebo zákon Mojžíšův.

Věřící ovládaný Duchem je duchovní dospělý. Poslouchá' Boží
zákon, protože miluje Boha. V jeho životě je Boží královstvi na prvním
místě před vším ostatním. Má spravedlnost, pokoj a radost od Ducha
svatého.
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lÁSKA
DUCH

ZÁKON
MYSL

ŽÁDNÝ
ZÁKON

TĚLO

14 Přiřaď písmena označující výroky (vlevo) k číslům příslušných
stadií duchovního růstu (vpravo). .
· .. a zákon Ducha
· .. b zákon těla
· .. c zákon mysli

1) dítě
2) mladík
3) dospělý

Jak může duchovní dítě vyrůst v duchovního dospělého? Toto
tajemství spočívá v tom, jak se modlí. Pokud se modlí správně, bude
správně žít! Správná modlitba vede ke správnému životu. Správný
život se stává modlitbou bez přestáníl Duchovní dítě nemůže bez
pomoci ovládat ani svůj hněv, ani své touhy. Světské vlády usilují
O ovládnutí lidské pozemské přirozenosti zákony a tresty za jejich
porušení. Když je ve sboru hodně duchovních dětí, často tento sbor
následuje světský způsob jednání s těmi, kdo porušili zákon - usta-
novuje měřítka a zákony k tomu, aby ovládal protizákonnost jednání
dětí.

15 Jakým způsobem se z duchovního dítěte může stát duchovní dospě-
lý?

Když dítě dodržuje zákon, není již dítětem, ale mladíkem. Jedná
inteligentně tak,jak by člověk měl, a reaguje na podněty. To samé platí
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o duchovním růstu. Když se duchovní dítě stane duchovním mladí-
kem, ctí autoritu církve a poslouchá její zákony. Je dobrým členem
církve a je uznáván, protože dodržuje zákon.

Pouhé dodržování zákonů však neznamená dospělost, ani ob-
čanskou, ani křesťanskou. Občan je dospělý jen tehdy, pokud činí
dobro ne proto, že mu to nařizuje zákon, ale protože věří v konání
dobra, ať už to zákon požaduje nebo ne. To je známkou zralého
člověka. Stejně je tomu i v životě křesťana. Je duchovně dospělý jen
tehdy, když je motivován Kristovou láskou. Je naplněn láskou, radostí,
pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a sebe-
ovládáním. K tomu, aby jednal jako Ježíš, už nepotřebuje žádný zákon.

16 Kdy je člověk duchovně dospělý?

Jak tedy může duchovní dítě vyrůst v duchovního dospělého? Když
bude poctivě usilovat o to, aby bylo dokonalé? Když bude bojovat se
svými touhami? Zákony? Vzděláním? Nikdy! Odpověď zní: Když
bude přicházet k Božímu Synu v modlitbě a uctívání. Apoštol Pavel
to krásně vyjádřil ve verši 2 K 3,18: "A my všichni, spatřujíce s odha-
lenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme přetvářeni v týž obraz,
od slávy k slávě, jako od Pána, Ducha." (NS)

Svatost, podobnost Kristu, duchovní zralost, to vše k nám přichází
skrze Ducha Páně! Nemůžeme je obdržet jinak než skrze správnou
modlitbu. Můžeme je obdržet jen tehdy, když na prvním místě hledá-
me Boží království - jak vzdát čest Božímu jménu a jak činit Boží vůli.
Tak uctívejme našeho Pána svým správným životem!

17 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Duchovní zralosti se můžeme naučit z knih.
b Nemůžeme změnit sami sebe.
c Jsme přetvářeni Duchem svatým.
d Duchovní dítě se může usilovnou prací stát duchovním dospělým.
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Kontrolní test

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jak se liší boj za svatost, který bojuje věřící, od boje za svatost, který
bojuje hříšník?

2 Každý, kdo je je .

a svou vlastní (Jk 1,14 NS)

3 Co se stane s přirozenými touhami věřícího, když je spasen?

4 Co je zdrojem moci, ve které máme bojovat proti nepříteli?

,
5 Co je modlitba vzhledem k bitvě proti nepříteli? '

6 Jmenuj tři charakteristiky zralého věřícího.

7 Jak může duchovní dítě vyrůst v duchovně dospělého jedince?

8 Přečti si verš 2K 3,18 a vysvětli jeho význam .

................................................................................................. ..

9 Proč není křesťan, který dodržuje zákon, vždy duchovně dospělý? .
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Odpovědi na studijní otázky

9 Pravda, spravedlnost, pokoj, víra a spasení.

1 Vnitřní čistota, kterou na nás Bůh žádá.

10 Třikrát.

2 Ježíš nám k němu ukazuje cestu - potřebujeme pomoc shůry.

11 K ochraně v bitvě.

3 c) Snaží se skrze pokušení svést věřícího k hříchu.

12 Být přemožiteli "uvnitř".

4 Pravdivé výroky jsou a, b a d.

13 Modlitba.

5 Ježíš byl pokoušen, ale nebyl stržen a sveden (nepodlehl pokušení).

14 a 3) Dospělý;
bl) dítě;
c 2) mladík.

6 b) Jsme strženi od správného využití svých přirozených tužeb.

15 Tím, že se správně modli.

7 Zůstávají v něm, ale je mu Duchem svatým dána moc k jejich
ovládání.

16 Když je motivován láskou.

8 Modlitba a uctívání.

17 Pravdivé výroky jsou bac.


