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ICI PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z 18 kursů (předmětů), které tvoří ICI Program
křesťanské služby. Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí
studia v této sérii, která je rozdělena do tří částí, každá po šesti
kursech. Úhelné kameny pravdy jsou třetím kursem v první části. Bude
prospčšné studovat tyto kursy ve správném pořadí.

Studijní materiály Programu křesťanské služby byly připraveny
formou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště pro
křesťanské pracovníky. Tyto kursy zprostředkovávají studentovi poz-
nání Bible a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento
kurs lze studovat pro získání zápočtu pro pozdější osvědčení nebo pro
osobní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme tě, aby sis velmi pozorně přečetl úvod ke kursu. Je důležité
respektovat tyto instrukce, tak abys mohl splnit cíle kursu a byl
připraven vypracovat studijní zprávy.

Veškerou korespondenci související s kursem posílej svému in-
struktorovi ICI, na adresu, která je vytištěna dole. V případě, že tam
není a neznáš ani adresu své místní kanceláře ICI, napiš, prosím, na
následující adresu:

ICI UNIVERSITY National Office
P.O. Box 80
Leoše Janáčka 5
73701 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je:



ÚVOD KE KURSU

Čímje studium doktríny?

Jakými neduhy trpí podle Mahátmá Gándhího, otce moderní
Indie, dvacáté století? Proč se v Mexiku rozhodl Benito J uárez provést
odluku církve od státu?

Abychom zjistili, co tito ajiní velicí mužové učili, musíme obyčejně
pročíst celé jejich dílo. V případě Gándhího by to znamenalo přečíst
80 knih! Představ si, jak snadněji by celá záležitost vypadala, kdy-
bychom měli k dispozici knihu, která by obsahovala celé jeho učení
tematicky uspořádané.

Se stejným problémem se setkáváme, když se pokoušíme studovat
předměty obsažené v Bibli. Jistě sis všiml, že učení, které v Bibli
nalézáme, není roztříděné a uspořádané podle jednotlivých témat.
Napřfklad, kniha Genesis nám neposkytuje ucelený obraz Trojice;
totéž platí i o ostatních biblických knihách.

Ten nejdůležitější způsob, jak studovat Bibli,je tedy projít ji celou
a vyhledat veškeré učení, jež se týká daného tématu. Toto nám pomů-
že, abychom si dokázali o našem předmětu vytvořit ucelenou předsta-
vu, a zrovna tak při vhodném a logickém uspořádání jednotlivých
podrobností. Je to praktický způsob, jak usměrňovat naše myšlení a
přizpůsobovat náš život biblickým zásadám.

Tento druh biblického studia označujeme odborným názvem syste-
matická teologie. V tomto kursu se budeme snažit zjistit, čemu Bible
učí o předmětech, jako jsou: vesmír, jeho vládce, poddaní vládce,
struktura, kterou Bůh zvolil pro jejich rozvoj, aj. Rovnčž uvidíme, co
říká Bible o budoucnosti.

Systematické studium, ve kterém se zabýváme tím, co Bible
říká o jednotlivých otázkách, nám umožní vědět, co můžeme očekávat
odl Boha a co on očekává od nás. Výsledkem pak bude náš duchovní
růst.
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Popis kursu

Kniha Úhelné kameny pravdy: Studium biblické doktríny je úvo-
dem k systematickému studiu základních biblických doktrín. K hlav-
ním oblastem, kterými se zabývá, patří Boží přirozenost, Boží dílo,
činnost andělů a jejich omezení, Stvoření, pád člověka, Boží plán
vykoupení, původ Písma, původ církve a konečný Boží plán pro
lidstvo. Kurs je praktickým, základním studiem biblického učení a
jeho aplikace v životě věřícího. Rozbor rozsáhlých biblických témat je
podložen mnohými biblickými odkazy.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:

1. Uvést božské a osobní vlastnosti jednotlivých osob Trojice.

2. Popsat stvoření člověka, jeho pád a řešení, které Bůh poskytl, aby
společenství mezi ním a člověkem mohlo být obnoveno.

3. Uvést, co víme o dobrých i padlých andělech a o jejich působení.

4. Vysvětlit poslání církve, její činnost a plán, který s ní Bůh má pro
věčnost.

5. Rozhodnout se, že ve všech oblastech svého života se budeš řídit
standardem VÍrya jednání, jenž se zakládá na pravdě Písma svaté-
ho.

Učebnice

Knihu Úhelné kameny pravdy od Floyda C. Woodwortha ml. a
Davida D. Duncana budeš v tomto kursu používat jako učebnici i
studijní příručku. Z jiných učebnic potřebuješ pouze Bibli. Citace
Písma jsou z českého Ekumenického překladu (podle ekumenického
vydání z r. 1985). Značka K za uvedením místa znamená, že byl použit
Kralický překlad. V ojedinělých případech byl text pro lepší srozu-
mitelnost celého kontextu volně přeložen podle New lntemational
Version, vydání z roku 1978. V takovém případě je za uvedením místa
připojena zkratka NIV.

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studij-
ních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset
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na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a v jaké míře
se u tebe vyvinout schopnost samostatně studovat. Rozvrhni si stu-
dium tak, abys dosáhl cílů, které VYmezilautor, i těch, které sis stanovil
sám.

Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název, 2) úvod, 3) osnovu, 4) cíle
lekce, 5) studijní činnost, 6) rozvinutí lekce včetně studijních
otázek, 7) osobní test a 8) odpovědi na studijní otázky.

Osnova a cíle lekce ti poskytnou základní informaci o daném
předmětu, při studiu ti pomohou soustředit pozornost na nejdů-
ležitější otázky a upozorní tě na to, čemu by ses měl učit.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovězeny v sešitu, který si za
tím účelem pořídíš. Když si budeš zaznamenávat do sešitu, neza-
pomeň si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže ti to později
při opakování.

Nedívej se na odpovědi, dokud si sám danou otázku nezodpovíš.
Jestliže si odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studovanou látku
zapamatuješ. Až všechny studijní otázky zodpovíš, zkontroluj si své
odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Nesprávné
odpovědi si oprav. Odpovědi nejdou po sobě v běžném pořadí podle
čísel, abys náhodou nezahlédl odpověď na následující otázku.

Otázky jsou velice důležité. Pomohou ti zapamatovat si hlavní
myšlenky uvedené v lekci a aplikovat principy, kterým ses naučil,
v praxi.

Jak tento kurs studovat

Studuješ-li tento kurs samostatně, vyhodnocení tvé práce se může
dít prostřednictvím pošty. I když byl tento kurs ICI připraven tak, abys
jej mohl studovat samostatně, můžeš jej také studovat ve skupině nebo
třřdě. Je-li tomu tak, další potřebné informace ti poskytne tvůj učitel.

Studijní zprávy za jednotlivé části kursu

Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s ICI, nebo ve skupině či
třídě, obdržel jsi s tímto kursem i Brožuru s otázkami, Studijní zprávy
za jednotlivé části kursu. Tyto zprávy máš vypracovat podle pokynů
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daných v kursu a v brožuře s otázkami. Otázkové listy bys měl vyplnit
a poslat svému instruktorovi k opravě a k podnčtům ke tvému studiu.

Osvědčení

Po úspěšném ukončení kursu a závěrečném vyhodnocení všech
studijních zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončení kur-
su.

Autoři tohoto kursu

Floyd C. Woodworth ml. je ordinovaným služebníkem od roku
1951. V současnosti je vydavatelem vzdělávacích materiálů pro Chris-
tian Training Network a profesorem na škole Advanced School of
Theology v Latinské Americe. Mr. Woodworth sloužil do roku 1963
na Kubě. V roce 1964 se stal ředitelem školy Central Bible
School v Kolumbii v Jižní Americe, V roce 1973 se přestěhoval do
Mexika, kde pracoval na přípravě křesťanských vzdělávacích mate-
riálů, které jsou nyní součástí programu Christian Training Network.

Pan Woodworth studoval na vysoké škole Central Bible Col-
lege ve Springfieldu v Missouri a Bethany Peniel College v Betá-
nii v Oklahomě, kde dosáhl titulu bakaláře. Titulu M. A. v oblasti
španělsko-americké literatury získal na univerzitě University of Sout-
hern Kalifornia v Los Angelcs. Při psaní vychází z bohatých a pestrých
zkušeností, které získal jako učitel na biblické škole, pastor a evange-
lista. Skutečnost, že při svém vyučování nevychází pouze z jedné
kultury, ale z několika, propůjčuje jeho pracím zvláštní charakter a
úhel pohledu.

David Duncan byl 17 let misionářem a nyní pracuje jako člen
poradenského týmu ICI pro přípravu vzdělávacích materiálů. Než
začal pracovat pro ICI, působil po dobu osmi let jako vedoucí institutu
Calvary Bible Institute v Majure na Marshallových ostrovech. Dosáhl
titulu B. A. i M. A. na univerzitě California State University ve
Fulertonu v Kalifornii. Splnil rovněž požadavky pro získání doktorátu
na škole Graduate School ofTheology v Kalifornii. Nyní žije, společně
se svou manželkou Sondrou, v Rhode-Saint-Gense v Belgii. Mají čtyři
odrostlé děti, které založily své vlastní rodiny a žijí nyní ve Spojených
státech.
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Tvůj instruktor lel

Tvůj instruktor lel ti ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.
Máš-li k tomuto kursu nebo k jednotlivým studijním zprávám jakékoli
otázky, klidně se na něj obrať. Pokud chce tento kurs studovat více
lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou pro
skupinové studium nutná.

Ať ti Bůh při studiu tohoto kursu požehná. Kéž tento kurs obohatí
tvůj život i křesťanskou službu a pomůže ti, abys splnil svůj úkol v těle
Kristově.
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LEKCE 1
o v

BUH: JEHO PRlROZENOST
A PŘIROZENÉ VLASTNOSTI

Na Jobovu odvčkou otázku: "Dokážeš vystihnout Boha či ob-
sáhnout dokonalost Všemocného?" (Jb 11,7) můžeme pouze odpo-
vědět: "Ne!" Velikým problémem, na který narážíme při našem úsilí
o pochopení Boha, je skutečnost, že omezený člověk není schopen
nekonečného Boha pochopit!

Jediný způsob poznávání Boží bytosti, na který jsme odkázáni, je
zjevení Boží přirozenosti a jeho vlastností neboli atributů. Jedině
proto, že on sám zjevuje svou přirozenost a své vlastnosti, můžeme mít
určité poznání jeho božské bytosti. Tedy to, co Bůh o sobě zjevil, je
sice pravdivým, ale pouze částečným odhalením jeho bytosti.

Boha můžeme poznat i skrze to,jak vstupuje do vztahu s námi. Naše
poznání se prohlubuje studiem jeho přirozenosti a vlastností, protože
tyto nám odhalují jednotlivé stránky jeho bytosti. Abychom mohli
získat zcela spolehlivé poznání o Boží přirozenosti ajeho vlastnostech,
musíme začít studiem Božího zjevení, jak je máme obsaženo v Písmu.
I když jisté všeobecné poznání Boha lze získat tak, že zkoumáme jeho
dílo v přírodě, pro pochopení jeho přirozenosti a vlastností se musíme
obrátit ke Slovu.

Naší touhou je, abys během studia o našem Stvořiteli mohl lépe
pochopit skutečnost, že to byl pouze jeho zájem o tebe, který jej
v průběhu dějin vedl k postupnému odhalování sebe sama. Toto
sehezjevování dosáhlo svého vrcholu, když s konečnou platností pro-
mluvil v osobě svého Syna (Zd 1,2).
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osnova lekce
Boží přirozenost

Boží přirozené vlastnosti

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• definovat vlastnosti B07í přirozenosti a jeho přirozené atributy a
diskutovat o nich.

• vysvětlit, jakým způsobem může poznání Božích přirozených vlast-
ností posílit osobní víru člověka v Boha.

• uvědomit si a vážit Božích vlastností, které mu umožňují poznat a
naplnit každou naši potřebu.

studijní činnost
1. Pečlivě si pročti úvod ke kursu a cíle kursu.

2. Prostuduj si přehled lekce a její cíle. Pomůže ti to zaměřit pozor-
nost na ty věci, kterým by ses měl v této lekci naučit.
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

3. Přečti si lekci a vypracuj všechna cvičení uvedená v rozvinutí lekce.
Své odpovědi si porovnej s odpověďmi uvedenými v závěru lekce.
Je velice důležité, aby sis vyhledal a přečetl všechna uváděná místa
Písma.

4. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si porovnej s odpověďmi
uvedenými v závěru učebnice. Znovu si projdi všechny otázky,
které jsi nezodpověděl správně.

rozvinutí lekce

BOŽÍ PŘIROZENOST
Když vědci zkoumali složení krve, zjistili, že je složena z mnoha

různých prvků a malinkých částic, které plní odlišné funkce při udržo-
vání života. Tato komplexní kapalina je skrze síť tepen a žil hnána po
celý den a noc výkonným strojem - srdcem. Krev je pramenem života
pro naše tělo. Zásobuje kyslíkem a živinami všechny jeho části, bojuje
proti bakteriím, které by do něj mohly vniknout, a pomáhá mu očistit
se od škodlivin. Aby tyto funkce mohly být naplněny, je potřebné, aby
se srdcem spolupracovaly plíce, játra a další orgány.

Toto je pouze jeden z mnoha příkladů vysoce organizovaných
biologických systémů, které umožňují existenci života. Je zřejmé, že
k tomu, aby to vše začalo fungovat, bylo zapotřebí bytosti disponující
velikou mocí a inteligencí. Co všechno o této bytosti víme? Podívejme
se nyní společně na některá fakta, která jsou nám známa o našem
Stvořiteli, Bohu.

Bůh je osobní bytost
Úkoll. Najdi tvrzení, které uvádí vlastnosti osoby, jež nalézáme u Boha.

Co bys uvedl jako základní charakteristické vlastnosti osoby? To,
že má ruce? Hlas? Oči? Jestliže však někdo o tyto věci přijde, ne-
přestává být osobou. Pravděpodobně bychom všichni souhlasili
s tvrzením, že osoba je něco jiného než tělo. Osoba je někdo, kdo má
schopnost myslet, cítit a rozhodovat se. I když Bůh nemá tělo, vlastní
inteligenci a schopnost myslet, cítit, a nechybí mu ani zdravý úsudek.
Bible zjevuje, že Bůh s ostatními bytostmi komunikuje (Ž 25,14) aje
ovlivněn tím, jak reagují na jeho hlas (lz 1,14). Myslí (lz 55,8) a činí
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BŮH: JEHO PŘIROZENOST A PŘIROZENÉ VLASTNOSTI

rozhodnutí (Gn 2,18). Toto jsou však vlastnosti osoby. Bůh je tedy
osobní bytostí.

O osobnosti Boha se můžeme určité věci dovědět tak, že budeme
uvažovat o osobnosti člověka: člověk byl totiž stvořen, aby byl Božím
obrazem. Tento přístup má samozřejmě svá omezení. Nesmíme hledět
na osobnost člověka jako na standard, kterým bychom pak měřili
osobnost Boha. Původní model osobnosti nacházíme v Bohu,
nikoli v člověku. Lidská osobnost není identická s Boží, obsahuje však
náznaky podobnosti: takže to, co se nám v lidské osobnosti jeví jako
nedokonalost, v osobnosti Boha nacházíme dokonalé.

Jestliže bys měl nějakého známého, který by ti nikdy nedal najevo,
co cítí, nikdy by ti nesdělil své myšlenky a nikdy by o tebe neprojevoval
zájem, pak bys mohl právem o takovém člověku prohlásit, že je
neosobni - to znamená, že ve vztahu k tobě neprojevuje známky osoby.
Bůh ale takový není. On má o tebe zájem. Cítí s lidmi a chce mít s nimi
obecenství, Navíc, činí rozhodnutí, která se jich bezprostředně týkají.

Mnozí věří, že svrchované bytosti, která stvořila tuto zem, jsou naše
záležitosti naprosto cizí. Tito lidé věří, že duchové předků nebo
duchovní síly v přírodě častěji projevují zájem o lidi, než je tomu
u lBoha. Jde samozřejmě o mylnou představu. Bůh má zájem o lidské
záležitosti a jedná s námi způsobem zcela osobním.

I.Jakou mají představu o Bohu lidé ve společnosti, ve které žiješ?

2. Za předpokladu, že Bůh je osobou - jakým způsobem jej podle tebe
můžeš poznat osobně? Odpověď si napiš do svého poznámkového
sešitu.

3. (Zvol správné dokončení.) K vlastnostem, které nám odhalují Boha
jako osobu, patří

a) fyzické, sociální a duchovní vlastnosti

b) schopnost myslet, cítit a rozhodovat se

c) vlastnosti, které nám umožňují k němu přistupovat, vidět jej a plně
pochopil.
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ÚHELNÉ KAMENY PRA VOY

Bůhje duch
Úkol2. Vyber prohlášení, která vhodným způsobem objasiíují duchovní

přirozenost Boha.

Co ti vyvstane v mysli, když zavřeš oči a snažíš si představit Boha?
Pokud je to nějaká postava, pak tvé smýšlení není zcela v souladu
s Písmem. Bůh nemá žádnou vnější formu: Bůh je duch (14,24), a duch
je neviditelný. Vl 1,18 čteme: "Boha nikdy nikdo neviděl."

Bůh je duch! Zde nalézáme slovní vyjádření pro to, čím je Bůh.
Abychom tomuto prohlášení porozuměli, musíme se zamyslet nad tím
co to znamená být duch. Co vlastně v sobě zahrnují pojmy jako je
duchovnost nebo být duch? Vysvětlit tato slova není snadné. lak jsme
se již zmínili dříve, Bible nám poskytuje pouze částečné odhalení Boží
přirozenosti. Když se budeme pokoušet vysvětlit duchovní přiroze-
nost Boha, může se stát, že použijeme termíny, které jsou pro tebe
nové. Budeme se je však snažit průběžně definovat.

l. Když zkoumáme Písmo, zjišťujeme nejdříve, že Bůh je jedinečná
bytost s jedinečnou podstatou, a že je zcela odlišný od světa (Ef 4,6;
Ko l, 15-17). Být jedinečny znamená být jediný svého druhu, ojedinělý,
zcela se odlišující od ostatních. Mít podstatu (substanci) znamená
rovnčž mít bytnost (esenci). (S termíny uvedenými v závorkách se
v naší současné odborné literatuře setkáváme častčji než s jejich
českými protějšky - pozn. překl.) Pokud jde o Boha, termíny podstata
a bytnost jsou téměř zaměnitelné. Týkají se Božích vlastností, které
tvoří jeho přirozenost a které jsou východiskem pro všechny jeho
vnější projevy.

2. Boží substance je neviditelná, nehmotná a neni složena z žádných
částí. Už jsme si řekli, že Bůh má podstatu, avšak není to hmotná
podstata - tzn., že Bůh nesestává z hmoty, jak je tomu u nás. Bůh je
duchovní podstatou . Ježíš řekl: "Duch přece nemá maso a kosti, jako
to vidíte na mně" (L 24,39). Protože Bůh je duch v tom nejvlastnějším
slova smyslu, nemá omezení, která nám přicházejí na mysl, když
uvažujeme o lidské bytosti. Bůh nevlastní žádné vlastnosti charakte-
ristické pro hmotu. Pavel jej líčí jako "Krále věků, neporníjcjícího,
neviditelného" (lTm 1,17), jako "Krále králů a Pána pánů, který
jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světic; jeho nikdo z lidí
neviděl a nernůže uvidět" (lTm 6,15-16).
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Jestliže Bůh je opravdu duch, a je neviditelný, jak pak máme
rozumět v Bibli těm případům - jako je např. Ex J3, 19-23 -, kde je nám
řečeno, že Mojžíš viděl Boha? Ve skutečnosti to však neodporuje
faktu, že Bůh je neviditelný a nehmotný. V některých z těchto zmíně-
ných případů lidé viděli odlesk Boží slávy, avšak neviděli jeho bytost.
Jiné případy nám zase ukazují, že duch se může manifestovat vidi-
telným způsobem. Bůh je dokonale schopen zjevit sebe sama skrze
fyzickou manifestaci. K tomu došlo, když Duch svatý sestoupil na
Ježíše jako holubice při jeho křtu ve vodě (J 1,32-34). Když Jan Křtitel
uviděl toto viditelné znamení, přesvčdčilo jej to, že Ježíš je skutečnč
Synem Božím. Neviditelný Duch Bo/.Í se zjevil v podobě holubice,
takže Jan mohl s jistotou poznat toho, který bude křtít Duchem
svatým. V již zmíněném případu z Ex 33 to byl Mojžíš, kdo potřeboval
božské ujištění, když jej očekával Bohem svěřený úkol vůdcovství;
proto mu Bůh dal fyzické znamení.

Možná si teď myslíš: "Jestliže je Bůh nehmotný, proč Bible hovoří
o Božích rukou, nohách uších, ústech, nosu nebo tváři? Proč nachá-
zíme biblické pasáže, ve kterých se mluví o Bohu činícím věci podob-
ným způsobem jako lidská bytost?" Například Žalm 98 se zmiňu-
je o "Boží pravici" a jeho "svaté paži" (v. 1), Ž 99,5 hovoří o "klanční
se před podnožím jeho nohou"; v Žalmu 91 se mluví o Božích "peru-
tích" a "křídlech" (v. 4).

Protože je pro nás opravdu obtížné pochopit Boží bytost, on sám
inspiroval pisatele Písma, aby použili věci nám důvěrně známé, a
některé jejich charakteristické vlastnosti pak aplikovali na Boha.
Tímto způsobem získáme určité pochopení neznámého skrze to, co je
nám známo. V takovém případč mluvíme o obrazné řeči. Danou
myšlenku pak nebereme doslovně ani jako skutečnost, ale jako symbol
reprezentující určitou myšlenkovou koncepci. Pokusíme se to ilustro-
vat i v následujících cvičeních.
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4. Přečti si Ž,16-17 a zakroužkuj správné vysvětlení těchto veršů.

a Vylíčení Boha jako toho, kdo má oči, uši a tvář nám naznačuje, že
Bůh v doslovném slova smyslu vidí, slyší, a když jedná s lidmi, má
viditelnou vnější podobu.

b Bůh zná potřeby spravedlivého a hledí, aby je naplnil; zná však také
hříšníka a bude s ním jednat podle jeho skutků. Tyto myšlenky jsou
zde vyjádřeny obrazně.

5. (Zvol si nejvhodnější odpověď.) Když čteme v Písmu, že Bůh je
duch, rozumí se tím, že

a) Bůh nemá fyzické tělo

b) Bůh nemá vnější fyzickou podobu, je však dokonale schopen zjevit
sebe sama skrze fyzickou podobu.

c) místa Písma, která nám ukazují Boha činícího věci podobné lidské
činnosti, používají obraznou řeč.

d) Všechny shora uvedené odpovědi a), b), i c) jsou správné.

e) Pouze odpovědi a) a c) jsou správné.

Bůhjejeden

Úkol3. Přiřad' slova používaná pro vyjádieni jednoty a singularity Boha
k jejich definicím.

Když říkáme, že Bůh je jeden, máme na mysli tři věci: 1) číselnou
jednotu Boha, 2) Božíjedinečnost (ojedinělost), 3) Božíjednoduchost
(nesloženost) .

Číselná jednota Boha

Když mluvíme o Boží jednotě, nejdříve ze všeho máme na mysli
skutečnost, že číselně vyjádřeno je Bůh pouze jedna bytost. Protože
je pouze jediná Boží bytost, všechny ostatní bytosti existují skrze něho,
z něho a pro něho. Pavel píše v 1 K 8,6: "My přece víme, že je jediný
Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán
Ježíš Kristus, skrze něho je všecko, i my jsme skrze něho." Může se
nám zdát, že druhá část uvedeného verše odporuje myšlence, že
číselně vyjádřeno je Bůh pouze jeden. Vysvětlíme si to později, během
naší diskuse o Trojici.
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Šalamoun poukazuje na číselnou jednotu Boha v 1Kr 8,60, když si
přeje, "aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není
žádný jiný." Ze všech stran obklopen národy, které nabízely veliké
množství různých bohů, z kterých si pak člověk mohl vybrat ty
své - národ izraelský měl občas potíže udržet si svou koncepci božské
Bytosti, která je pouze jedna. Proroci, často s nasazením vlastního
života, museli volat k lidu a připomínat mu, že Jahve je jediný
Bůh (Dt 4,35.39).

Žiješ ve společnosti, která věří, že je mnoho bohů? Setkal ses
už s nějakým učením týkajícím se domnělých bohů a jejich vztahu
k lidem? Zjistil jsem, že je mnoho zemí, kde uctívají více bohů, nebo
spíše to, co oni považují za bohy. Někdy se zdá, že v takovýchto
kulturách existují bohové pro každou etnickou skupinu a pro každou
oblast života, takže se pak setkáváme s množstvím bohů. Avšak Bible
učí Boží jedinečnosti (ojedinělosti); může být pouze jeden Bůh,

Boží jedinečnost (ojedinělost)

Jiné biblické verše - jako je např. Dt 6,4 - poukazují na Boží
jedinečnost a výjimečnost: "Slyš Izraeli, Hospodinje náš Bůh, Hospo-
din je jeden." Hebrejské slovo, zde přeložené jako jeden, je možné
také přeložit jako [ediny, což se jeví dokonce jako vhodnější překlad.
(V EP nacházíme slovo jediný přímo v textu, zatímco jeden jako var.
pod čarou - pozn. překl.) Takže Jahve sám je jediným Bohem, který
se má takto nazývat - Jahve. Toto je také poselství, jež je
obsaženo v Za 14,9: "V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno
jediné." Stejná myšlenka je zcela zřetelně vyjádřena v Ex 15,11: "Kdo
je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve
svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy?" Odpověď
sarnozřcjrnč zní: Nikdo. On jeden jediný je Bůh.

Tyto verše jednoznačnč zamítají možnost, že by Bůh mohl být
pouze jeden z mnoha bohů. On je svrchovaným vládcem vesmíru, a
kromě nčj není jiného boha. Po celém Starém zákoně nacházíme
znovu a znovu místa, kde Bůh připomíná svému lidu, že on je jediným
Bohem.
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6. Přečti si následující místa Písma a uveď, co Bůh sám o sobě
prohlašuje.

a Gn 17,1: "Já jsem "

b Ex 20,2-3: "Jájsem _

Nebudeš mít "

c Ex 20,23: "Neuděláte si "

d Iz 43,10-11; 44,6-8; 45, 5.21. Poselství každé z těchto pasáží je

Když požádám své studenty, aby vytvořili originální definici Boha,
často začínají takto: "Bůh je nějaký duch, který je věčný a který stvořil
nebe a zemi." Nezávisle na tom, jaké podstatné jméno si zvolí pro
definici Boha, vždy před něj umístí člen neurčitý. (Následující argu-
mentace se týká anglického vyjadřování, konkrétně pak použití správ-
ného členu při definování Boha. Čeština tyto členy nerná; z konkrét-
ních příkladů je však patrné, oč se autorovi jedná.) Říkají: "Bůh je
nějaký duch." To by mohlo vést k závěru, že mohou existovat i jiní
duchové se stejným postavením. Všimni si, jak zcela jinou se tato
definice stane, když namísto neurčitého členu použijeme člen určitý:
"Bůh je duch, který je věčný a který stvořil nebe a zemi." Musí to být
řečeno takto, protože žádná jiná osoba či mocnost nepatří do této
kategorie. Bůh je jediným Bohem.

Boží jednoduchost (nesloženost)

Kromě číselné jednoty a jedinečnosti nám Boží jednota naznačuje
také vnitřní jednotu Boží bytosti. Často o tomto aspektu hovoříme jako
o jednoduchosti (nesloženosti). Touto jednoduchostí míníme stav by-
tosti, která není rozdělena na části. Bůh je duch, a jako takový je
nedělitelný. Lidská bytost je naopak složená: člověk je jak hmotný
(tělo), tak i nehmotný (duch).

U Boha je vše dokonalé. Jinými slovy: všechny Boží vlastnosti jsou
zároveň jeho dokonalostí. Koncepce vnitřní jednoty neboli jedno-
duchosti (nesloženosti) vyplývá z některých dalších aspektů Boží
dokonalosti. Kupříkladu Boží existence ncní závislá na čemkoli vněj-
ším, existujícím mimo nčj. Říkáme, že má existenci ze sebe sama, to
znamená, že jeho existence je částí jeho nejvlastnější přirozenosti.
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Ta10 jeho naprosto nezávislá existence vylučuje tedy myšlenku, že by
mu mohlo cokoli předcházet, jak je tomu v případě stvořených bytostí,
jako je člověk. Koncepce jednoduchosti Boha v sobě zahrnuje více
myšlenek. Jedna z nich nám osvětluje, že tři osoby Trojice nejsou
pouze čísly jednotlivých částí, které by pak dohromady tvořily Boží
bytost. Vylučuje se zde zároveň i možnost oddělování Boží doko-
nalosti od jeho podstaty nebo připojování Božích vlastností k jeho
podstatě. Boží podstata a dokonalost jsou jedna a táž věc. Proto Písmo
hovoří o Bohu jako o obojím - světle a životu, spravedlnosti a lásce.
Tímto způsobem Písmo Boha ztotožňuje s jednotlivými aspekty jeho
dokonalosti. Jinými slovy: neříkáme, že Bůh má spravedlnost, ale že
je spravedlivý. Onje dokonalost!

7. Přiřaď jednotlivé koncepce používané k vyjádření Boží jednoty
k jejich definicím.

... a On jediný je Bůh, kromě něj
není jiného boha.

· .. b Je pouze jeden Bůh, všech-
ny jiné bytosti existují skrze
něj.

· .. c Koncepce, která odmítá
myšlenku více bohů.

· .. d Boží existence ncní závislá
na čemkoli vnčjším, existu-
jícím mimo nčj.

• •• Ie Jiný způsob vyjádření vnitřní
jednoty Boha.

• •• Jr Člověk je složená bytost - má
jak tělo, tak i ducha; Bůh je
naproti tomu duch.

· .. g Bůh je věčný duch.

1) Číselná jednota

2) Jedinečnost (ojedinělost)

3) Jednoduchost (nesloženost)
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Bůh je trojjediný
Úkol 4. Vyber tvrzení, která tvoří biblické učení o Trojici.

Už jsme viděli, že Bůh je duch, že je osobním Bohem, a že Bůh je
pouze jeden. Nyní uvažujme o čtvrtém aspektu jeho přirozenosti:
o trojičnosti. Blih je trojjediný. Možná, že tě to mate - jak může být Bůh
jeden, a přece zároveň trojjediný? Slova trojjediný a trojice v sobě
zahrnují myšlenku jednoty tří, jednoty bytí tří v jednom. Když se
začneme zabývat tímto důležitým předmětem, zjišťujeme, že tuto
pravdu lze poznat pouze skrze zjevení; musíme se tedy zaměřit na to,
co Bůh zjevilo tomto předmětu v Písmu - to nám poslouží jako základ
pro studium následujících otázek týkajících se Trojice.

1. Co je Trojice? Jak jsme již dříve viděli, v Bohu nacházíme pouze
jednu bytnost. Nicméně - tato jedna božská bytost je zároveň Trojicí.
Jsou v ní tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Pro příhodné rozlišování
v Trojici používají učenci často rozdílné termíny. Již tato rozmanitost
používaných termínů nám naznačuje, že si tito lidé uvědomují, jak
obtížné je vylíčitTrojici. My jsme si už definovali slovo osoba. Osoba
je nčkdo, kdo poznává, cítí a rozhoduje se.

Lidská zkušenost nás přesvědčuje o tom, že kde nacházíme osobu,
setkáváme se zároveň i s odlišnou bytostí. Každý člověk je tedy odliš-
ným a zcela odděleným jednotlivcem, jenž je sám o sobě vyjádřením
lidské přirozenosti. Nicméně - v trojjediném Bohu nenalézáme tři
odlišné jednotlivce, jež by existovali společně a přitom byli vzájemně
od sebe odděleni. Spíše bychom mohli mluvit o seberozlišování uvnitř
božské bytosti. Tento termín se pokusíme vysvětlit v následujícím
odstavci.

2. Kdo jsou osoby Trojice? Jak jsme již poznamenali, v božské
bytosti se nacházejí tři osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto
osob je známa pro své odlišné vlastnosti. V Písmu jsou tyto vlastnosti
naznačovány jmény a tituly, přídavnými jmény, kvalitativními vlast-
nostmi a činnostmi, jež jsou vlastní přemýšlejícím, inteligentním a
odlišným osobám. Tyto osobní vlastnosti jsou pro každou osobu roz-
dílné - hovoříme o seberozlišování uvnitř Trojice. Každá z těchto osob
vytváří vztah s ostatními osobami Trojice; zároveň je sama v sobě
vyjádřením Boží podstaty.
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V Trojici tedy existují tři osoby: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch
svatý. Všichni mají stejnou podstatu (jsou jedné podstaty); jsou si
rovni ve slávě, moci, majestátu (velebnosti) a věčnosti; ajsoujedno.

8. Přečti si níže uvedená místa Písma a pak dokonči jednotlivé věty.

a V J 6,27 Ježíš mluví o Otci jako o .

b V Zd 1,8 Bůh Otec mluví o Synu jako o .

c Ve Sk 5,3-4 je řečeno, že hřešit proti Duchu svatému jé totéž, jako
hřešit proti .

d Na základě těchto biblických pasáží můžeme dojít k závěru, že
v Bohu existují .

3. Jaký je dll kaz pro Trojici? I když slovo Trojice v Bibli nena-
leznernc, učení o Trojici je obsaženo jak ve Starém, tak i v Novém
zákoně. Podívejme se nyní na některá místa v Písmu, která zřetelně
dokládají tuto skutečnost.

Siary zákon byl napsán hebrejsky. V hebrejštině je jméno Elohim
- jedno z Božích jmen - použito v množném čísle, např. v Gn 1,26: ,,1
řekl Bůh: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby."
Tento verš naznačuje rozlišování osob v Bohu, existenci více než jedné
osoby v božské bytosti. Ještě zřejmějším se nám toto rozlišování osob
v Bo hu stane, když uvažujeme o starozákonních místech, kde se hovoří
o andělu Jahve. V některých případech tento anděl Hospodinův může
znamenat stvořenou bytost, jež byla vyslána jako posel Pána; v jiných
případech se má však za to, že se jedná o Syna Božího (viz Gn 16,7-13;
18,1·21; 19,1-28) - a jako takový je ztotožňován s Jahve; na druhé
straně se však na něj hledí jako na odlišnou, osobu.

Občas se Starý zákon zmiňuje o více než jedné osobě (viz Z 45,7-8;
srov. za 1,8-9). V jiných případech se zase Bůh - který je zřejmým
mluvčím - zmiňuje jak () Mesiáši (Synu), tak i o Duchu svatém
(Iz 48,16; 61,1; 63,8-10).

Novy zákon nám jasně zjevuje Boha, který posílá svého Syna na svět
(13,16, Ga 4,4,11 4,9). Také nám ukazuje, jak oba - Otec i Syn - posílají
Ducha svatého (J 14,26; 15,26; 16,7). V Novém zákoně vidíme Otce,
jak mluví k Synu (Mk 1,11, L 3,22); Syn setrvává v obecenství s Otcem
(Mt 11,25,111,41; 12,27-28); a Duch svatý se v srdcích věřících modlí
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k Bohu (Ř 8,26-27). Nový zákon nám tedy prezentuje jednotlivé osoby
Trojice jako rozlišovatelné.

Na některých místech se Písmo zmiňuje o všech třech osobách
Trojice. Při Synově křtu (Mt 3,]6-17) Otec promlouvá z nebe a Duch
svatý sestupuje v podobě holubice. Ježíš ve velkém· pověření (Mt
28,19) jmenuje tři osoby: ,,Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého." Tři osoby
jsou rovněž společně zmíněny v 1K 12,4-6, 2K 13,14 a v 1Pt 1,2. Tyto
příklady z Písma nám poskytují množství důkazů pro učení o Trojici.

9. Dokončení uvedená v pravém sloupci přiřaď k jejich biblickým
odkazům (levý sloupec).

· .. a Gn 1,26 poukazuje na

· .. b lz 63,8-10 zjevuje Jahve ve
vztahu k

· .. c J 3,16 zjevuje, že Bůh poslal
svého Syna, aby byl našim

· .. d J ]4,26 a ]5,26 naznačují,
že jak Otec, tak i Syn poslali
věřícím .
. . . . ., aby v nich přebýval.

... e Mt 3,]6-17 a 28,]9 zjevují a
vyjmenovávají

1) Ducha svatého

2) Vykupitelem, Spasitelem

3) Spasiteli a Duchu

4) osoby Trojice

5) více osob, které jsou v Bohu

4. Jaké obtíže jsou spojeny s tímto učením? Proč je učení o Trojici
nesnadné k pochopení? Naše lidská zkušenost nezahrnuje nic, co
bychom mohli srovnat s trojicí v jednotě a jednotou v trojici. Jsme si
vědomi, že žádné tři lidské osoby nám nikdy nevytvoří - co se týče
struktury - pouze jednu osobu. Nenalezneme mezi lidmi tři osoby,
z nichž každá by měla úplné poznání o tom, co zbylé dvě dělají a o čem
přemýšlejí. Každá osoba se do určité míry obklopuje bariérou soukro-
mí. Žádný člověk nevlastní tři rozlišitelné osoby, jak je tomu u Boha.
Na základě svého poznání a lidské zkušenosti lidé učení o Trojici
prostě pochopit nedokážou.
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5. Jak se s těmito obtížemi vypoiádáme? Ten základní problém ve
snaze vysvětlit Trojici spočívá ve vztahu jejích osob k Boží bytosti a ve
vztahu mezi jednotlivými osobami. Tento problém je jedním z těch,
které církev nedokáže odstranit. Může se jej snažit pouze redukovat,
a to vhodným definováním pojmů. Ačkoli se církev nikdy nesnažila
vysvětlit tajemství Trojice, pokoušela se formulovat biblické učení
o Trojici, zvláště aby zabránila omylům, které v každé době ohrožují
samotný život církve. Porovnáním jednotlivých míst Písma můžeme
uvidět učení o Trojici, a to v takovém stupni, v jakém ji Bůh zjevil ve
svém Slově - i když samozřejmě nedokážeme Trojici pochopit plně.

V naší omezené existenci nikdy nedokážeme pinč pochopit neome-
zené (nekonečné). Pavel hovoří o tomto omezení člověka ve svém
prvním listu Korintským:

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří
v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh
zná mne (1K 13,12).

10. Z následujících prohlášení vyber ta, která PRA VDIVĚ vypovídají
o Trojici, jak ji my chápeme.

a Bible nám zjevuje, že v Boží bytosti jsou tři osoby.

b Každá z těchto tří osob - Otce, Syn i Duch svatý - má odlišné
vlastnosti, které jsou vyjádřeny tituly, osobními zájmeny, charakte-
ristickými rysy a činnostmi, jež se týkají jednotlivých osob.

c Starý zákon nikde nepoukazuje na mnohost osob v Boží bytosti
- hovoří pouze o Jahve.

d Nový zákon zjevuje plněji než Starý osoby Trojice.

e Nový zákon nám poskytuje postačující biblický základ pro
učení o Trojici.

f Hlavním problémem při naší snaze pochopit pravdu o třech oso-
bách nacházejících se v Bohu je skutečnost, že v naší zkušenosti
nenacházíme nic, co bychom mohli k této pravdě přirovnat.

g Problém Trojice nejlépe vyřešíme, jestliže si uvědomíme, že Trojici
nelze plně pochopit, a proto se ani nebudeme snažit formulovat
učení o Trojici.
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Pečlivé studium Bible nám mnohé odhaluje o třech Božích oso-
bách. Studium tohoto učení spojené s modlitbou nám pomáhá lépe
porozumět Božímu sebezjcvování, přesto že je pouze částečné. Pomá-
há nám také plněji oceňovat přirozenost Boha a prostředky, které nám
poskytl, abychom k němu mohli přistupovat s láskou, uctíváním ajemu
zasvěcenou službou.

Bůh je věčný

Úkol5. Vyber pravdivá prohlášení, která vyjadřují důsledky, které pro
křesťany vyplývají z faktu, že Bůh je věčný.

Mnozí lidé se snaží zjistit, odkud pocházejí jejich předkové. Co bys
řekl, kdybych ti sdělil, že nemám žádné předky? Nevěřil bys mi a měl
bys pravdu. Jako každý jiný i já mám předky.

Říkám, že každý je má, avšak nemohu do tohoto prohlášení zahr-
nout Boha. On nemá předky. Takže jak vlastně začal existovat? Na
tuto otázku je velice jednoduchá odpověď. On nezačal existovat! Vždy
existoval; od věčnosti. Proto říkáme, že BLlIlje věčný.

1. Co je to věčnost? Je pro nás obtížné, abychom si představili
neznámou budoucnost, ale můžeme naše myšlení zaměřit zpět do
minulosti, tak daleko, kam až dokážeme, a snažit se představit si
věčnost. O knize Genesis hovoříme jako o "knize počátků". V ní se
dovídáme o počátku stvoření, počátku člověka i jednotlivých národů.
Nicméně, tyto vzdálené počátky nejsou jimi v pravém slova smyslu.

M ůžerne se dokonce vrátit ještě dále, až do doby, kdy byli stvořeni
andělé - tito jedineční, nebeští synové Boží, kteří radostně volali, když
byly kladeny základy země - před úsvitem dějin (Jb 38,4-7). Ale ani
toto nebyl počátek. V naší mysli bychom mohli hledět na věčnost jako
na nekonečnou bezčasovost, ve které se všecko stvoření nacházelo
pouze v Bojích myšlenkách. Zde naše ohraničená mysl selhává - není
s to pochopit myšlenku neomezené bezčasovosti. Ve skutečnosti je
Boží věčnost nekonečností ve vztahu k času.

2. Kdo obyvá věčnost? Lidé i andělé jsou stvořenými bytostmi;
jediný Bůh je bez počátku. On je tedy také jediným obyvatelem
věčnosti. Člověk má minulost, přítomnost a budoucnost, avšak Bůh
přebývá pouze v přítomnosti. Obojí, jak minulost, tak i budoucnost
jsou pro něj totéž jako nyní.
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Bůh je věčný dvěma způsoby: 1) Nikdy nezačal být; Bůh vždy byl
(Z 90,2). 2) Jeho existence nikdy neskončí (Dt 32,40, Z 102,27-28).
Jako věčný je Bůh mimo veškeré plynutí času.

3. Jak rozumíme myšlence Boží věčnosti? Nehledě na Písmo, může-
me konstatovat, že Bůh vždy byl už pro samotnou logiku této předsta-
vy. Každý přece ví, že věci nevznikají jen tak z ničeho. Vakuum
neprodukuje žádnou věc. Jestliže by tedy na počátku vesmíru nic
neexistovalo, jestliže tam bylo pouze vakuum, pak by při tom stavu
také i zůstalo. Jelikož však pozorujeme všude kolem nás rozsáhlý
vesmír, jsme nuceni přijmout logický závěr, že je něco v minulosti, co
nemá vlastní počátek - co vždy bylo. To něco je Bůh!

Zjevení Boží věčnosti nalézáme po celém Písmu. Bůh je nazýván
věčným Bohem (Gn 21,33). Žalmista říká: "Od věků na věky jsi ty,
Bo;~e" (Z90,2); "Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta" (Z 102,28).
Izajášova inspirovaná slova prohlašují o Bohu, že "jeho přebývání je
věčné" (Iz 57,15), zatímco Pavel sděluje Timoteovi, že Bůh jediný je
zdrojem nesmrtelnosti (lTm 6,16).

ll. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Boží věčnost je pro nás ujištěním, že ten, jemuž důvěřujeme,
nezmizí, nerozplyne se ani neztratí.

b Boží věčnost je pro nás povzbuzením, když máme problémy.
Uvědomujeme si totiž, že Boží záměry se doposud vždy usku-
tečnily, a tak tomu bude až do věčnosti. V těchto záměrech jsou
obsaženy i ty, jež se týkají našich vlastních životů.

c Poznání Boží nekonečnosti ve vztahu k času nám dovoluje uvědomit
si, že naše vlastní rozhodnutí nejsou důležitá, protože se vztahují
pouze k času.

Bůh je neměnný
Úkol 6. Vyjádři, jaký vyznam má pro tvou praktickou křesťanskou

zkušenost Boží neměnnost.

Všichni máme své chyby, které je nutno napravit či změnit, ale
u Boha tomu tak není. On je dokonalý. Jeho charakter a vlastnosti
nepotřebují být žádným způsobem doplňovány. Bůh je v každém
ohledu dokonalý.
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12. Přečti si následující odkazy v Písmu a doplň uvedené věty.

a V Žalmu 102,26-28 je náš nikdy se neměnící uveden
v protikladu k neustále se měnícímu .

b Iz 46,9-10, Ž 33,11 a Ž 119,160 zjevují, že Bůh je neměnný ve svých
........................ a ve svém .

c Mal 3,6 naznačuje, že jelikož Bůh je neměnný, prokáže milo-
srdenství potomstvu Jákobovu, takže nebudou .

d Žalm 103,17 hovoří o Božím neměnícím se a .

Místa Písma, která nás učí Boží neměnnosti neboli neměnné přiro-
zenosti, nás zároveň učí určitým principům ohledně Boha, kterému
sloužíme. Thiessen uvádí tyto principy (1979, s. 83) a my si je zde pro
větší zřetelnost rovněž uvedeme.

1. Jelikož Bůh je nekonečný a nezávisle existující, je zároveň nade
všemi příčinami a možnostmi změny.

2. Bůh se nemůže zmenšovat ani zvětšovat a není podroben jaké-
mukoliv dalšímu vývoji.

3. Boží moc se nikdy nemůže stát větší či menší, Bůh se také nikdy
nernůže stát moudřejším nebo svatějším.

4. Bůh nernůže být více spravedlivým, milosrdným či milujícím, než
kdy byl nebo kdy bude.

5. Bůh se nernůžc změnit ve svém vztahu k lidem. Jedná na základě
věčných principů, jež se nemění s měnícími se dny.

Vzhledem k tomu, že Bůh se nemění, můžeme se spolehnout na
jeho Slovo a plně se mu odevzdat. Můžeme s důvěrou čelit všem
životním situacím posilováni včdomím, že Bůh působí ve všem
k našemu dobru (Ř 8,28).

Pravděpodobně sis povšiml určitých míst Písma, jako je Nu 23,19
nebo 1S 15,29, kde je řečeno, že Bůh své smýšlení nemění - a na druhé
straně jiná místa, která prohlašují, že Bůh litoval určitých včcí, které
učinil nebo zamýšlel učinit (1S 15,11, Jon 3,9-10). Tento Boží postoj
však není ve spojitosti s žádnou podstatnou změnou týkající se jeho
charakteru či záměru. Bůh vždy nenávidí hřích a vždy miluje hříšníka.
Tento postoj zůstává skutečným jak před, tak i po hříšníkovč pokání.
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Jako příklad nám může posloužit Boží postoj vůči hříchu Izraele.
Tento postoj se nikdy nezměnil. Bůh nenáviděl hřích tohoto národa.
Protože jeho lid tvrdošíjně setrvával v hříchu, zcela přirozeně pak
musel snášet také trest za hřích. Avšak když pak činili pokání a oddělili
se od hříchu, výsledkem byla změna Božího jednání vůči nim.

Někdo kdysi řekl, že slunce je nestranné a neproměnné, když
způsobuje topení vosku a tvrdnutí hlíny, protože k této změně
nedochází ve slunci, ale v materiálu, na který ono svítí. Můžeme plně
počítat s neměnností Božích záměrů, jeho Slova a jeho charakteru.
Stejně, jako slunce působí topení vosku a tvrdnutí hlíny, Boží
neměnnost působí pouze k dobrému u těch, jejichž srdce jsou citlivá
a kladně reagují, ke zkáze pak těm, v jejichž srdcích nevzniká kladná
odezva a která se zatvrzují.

13. Pro zopakování vlastností Boží přirozenosti, jak bylo o nich
pojednáno v předešlém oddílu, přiřaď každou vlastnost (pravý slou-
pec) kjejímu popisu (levý sloupec).

· .. a Být jedné podstaty

· .. b Bezčasovost, bez počátku a
konce

· .. c Nebýt omezen formou a
hmotou

· .. rl Mnohost osob

· .. e Stálost co se týče záměru,
slova a charakteru

· .. f Být schopen myslet, cítit a
rozhodovat se

1) Personalita (osobní charakter)

2) Duchovnost

3) Jednota

4) Trojjedinost

5) Věčnost

6) Neměnnost

BOŽÍ PŘIROZENÉ VLASTNOSTI
ÚkolL Přiřad' čtyři konkrétní Boží vlastnosti k jejich definicím.

Ty, kteří se zaměřují na studium o Bohu nazýváme teology. Ty a já
možná nebudeme považováni za teology, nicméně máme veškeré
právo studovat a rozebírat doktríny týkající se Boha, abychom mu
mohli lépe porozumět a více jej milovat. V tomto dobrodružství, kdy
se snažíme Boha lépe poznat, je důležité, abychom neuvažovali pouze
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o jeho přirozenosti, ale také o jeho vlastnostech. Teologové tyto
vlastnosti nazývají atributy. Jednoduše řečeno, atributy se týkají těch
vlastností, které jsou spojovány s někým nebo něčím, někoho či něco
popisují - v tomto případě Boha. Boží atributy nám vysvětlují, proč
jedná určitým způsobem, takže pak můžeme vědět, co od něj očeká-
vat. K Božím atributům patří všemohoucnost, všudypřítomnost, vše-
vědoucnost a moudrost. Nejdříve budeme uvažovat o Boží všemo-
houcnosti.

Boží všemohoucnost (všemocnost)
Abrahamova manželka, Sára, se ve svém životě mnoho nacestovala.

Byla svědkem, jak Jahve činil podivuhodné věci pro jejího manžela i
pro ni samou. Jako mladá nevěsta by byla mohla vyhrát soutěž krásy,
avšak nyní tato vráskami pokrytá žena byla sehnuta pod tíhou starostí.
Smála se, když uslyšela onoho hosta, jak říká jejímu manželu, že bude
brzo těhotná. Nemožné! Vyčítal bys Sáře, že se tomu smála? A přece
se tento nebeský návštěvník tázal: "Je něco, co by bylo pro Pána příliš
těžké?" (Gn 18,1-15).

Kterou Boží vlastnost takto Pán Abrahamovi a Sáře připomenul?
Svou všemohoucnost - skutečnost, že je všemocný. Dokáže všechno!
Tato absolutní Boží moc je nám v Písmu zjevena ve vztahu k:

1. Stvoření (Gn 1,1)

2. Udržování všech věcí mocí jeho slova (Zd 1,3)

3. Vykoupení lidí (L 1,35.37)

4. Zázrakům (L 9,43)

5. Spasení hříšníků (lK 2,5; 2K 4,7)

6. Naplnění jeho záměru s jeho královstvím (1Pt 1,5)

Musíme ovšem pamatovat, že Bůh nemůže dělat věci, které jsou
nesmyslné a absurdní, například učinit suchou vodu apod. Bůh rovněž
nečiní věci, které nejsou v souladu s jeho vlastní přirozeností.

Realitou, která velice důsledně odpovídá Boží přirozenosti, je
skutečnost, že Bůh může omezit působení své moci v případě, že tak
chce učinit. Bůh například dává každému člověku svobodu, aby si
vybral, komu chce sloužit, zda jemu, anebo satanu. Bůh nikoho nenutí,
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aby byl spasen proti své vůli. Omezuje sám sebe, aby každému jed-
notlivci umožnil učinit své vlastní rozhodnutí.

Jr 32,17 prohlašuje o Pánu: "Ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou
mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nernožného." Později se
Hospodin Jeremjáše ptá: "Je pro mne něco nernožného?" (v. 27).
Jakmile jednou pochopíme, jak velikou moc má náš Bůh, nikdy by-
chom už neměli váhat prosit jcj o pomoc, nehledě na situaci, v níž se
nacházíme.

14. Přečti si Ex 3,11-12. Která čtyři slova Bůh použil, aby Mojžíšovi
připomenul svou všemohoucnost? .

Boží všudypřítomnost
Jeden malý chlapeček chtěl udělat něco špatného a řekl si, že bude

lépe, když to provede pod střechou, aby jej Bůh, který se dívá z nebe,
při tom nevidčl. Které z Božích vlastností toto dítě neporozumělo?
Skutečnosti, že Bůh je všudypřítomný - je v každé době přítomen na
každém místě. Žalmista o tom hovoří v Ž 139,7-10:

Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam
budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při
nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě
chopí.

Boží všudypřítomnost ovšem neznamená, že Bůh má ke každému
naprosto stejný vztah. Bude zjevovat sebe sama, žehnat a povzbuzovat
ty, kdo jej milují a slouží mu, avšak napomínat a trestat ty, kdo mu
odporují. Je přítomen v bouři, avšak ne stejným způsobem, jako
v případě dvou svých dětí, které jej upřimně prosí o vedení (Na 1,3;
Mt 18,20).

Vědomí, že Bůh je vždy přítomen, nám pomáhá prokázat odvahu
ve zkouškách - vždyť víme, že Bůhje zde, aby nás posilnil a vedl. Tato
skutečnost nám také připomíná, abychom velice dbali na způsob, jak
si v životě počínáme, protože Bůh vidí všechno, co děláme - ať dobré
či zlé. Jsme zodpovědni před Bohem, abychom mu sloužili pro něj
přijatelným způsobem, a to vždy a všude - neboť on je přítomen.
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Měli bychom také pamatovat, že nernůžeme používat naše vlastní
pocity jako míru Boží přítomnosti. Nehledě na to, jak se cítíme, Bůh
je s námi. Připusťme, že nějaká holčička pláče ve tmě a její maminka
ji ujišťuje, že je s ní. Holčička se může domnívat, že svou mámu musí
vidět, aby mohla vědět, že je s ní. Avšak ať už ji může vidět nebo ne,
nic to nemění na faktu, že její máma tam je. A tak je tomu i s námi.
Zda citime Boží přítomnost nebo ne, Bible nám říká, že on je všude.
Toto vědomí je pro nás postačující k tomu, abychom si v každé době
zachovali postoj chvály a odvahy.

15. Ve svém poznámkovém sešitě uveď dva důvody, proč by uvědo-
mění Boží všudypřítomnosti mělo ovlivnit způsob našeho života.

Boží vševědoucnost
Od Boží všudypřítomnosti je pouze krok k Boží vševědoucnosti -

jeho znalosti všeho. Lidé se často velice namáhají, aby odhalili určité
skutečnosti. Když studujeme za účelem získání poznání, shromaž-
ďujeme fakta; avšak zdá se, že často čím více se dovídáme, tím více
zjišťujeme, jak málo toho vlastně víme.

Bůh tento problém nemá. On ví všechno. Vládce vesmíru má
neomezené vědomí. Je nemožné, abychom tuto skutečnost plně po-
chopili, a přece je to neodmyslitelná skutečnost pro naši víru v Boží
dokonalost. Je tedy logické, že Bůh musí znát vše, co je skutečné, a
vše, co je možné. V opačném případě by se neustále musel učit věci,
které předtím neznal, a pak by jim musel i patřičně přizpůsobovat své
plány a záměry.

Protože Bůh zná všechno, dokáže nám dopředu odhalit, co se udá
v budoucnu. Proto je v Písmu mnoho událostí předpovězeno. To
ovšem neznamená, že Věčný Bůh činí rozhodnutí ohledně toho, co se
nám přihodí. On prostě pouze ví předem, jak se rozhodneme. Díky
svému předzvědění může předpovídat - říci, co se stane v budoucnu.
Boží předpovídání budoucího však neznamená, že Bůh předurčil
- rozhodl předem, co se stane.

Skutečnost, že Bůh ví vše, by měla - právě když se nacházíme
uprostřed nejtěžších zkoušek - posílit naši víru. Bůh přece ví o našich
problémech mnohem víc než my sami. Zná příčiny i to, co by se stalo
v případě jednotlivých řešení, o kterých uvažujeme. Z této skutečnosti
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můžeme čerpat obrovské ujištění, kdykoli hledáme jeho vedení a
správné řešení pro naše problémy.

16. Přečti si Ž 139,1-19 a doplň následující prohlášení.

a Verše hovoří o Boží vševědoucnosti

II Verše hovoří o Boží všemohoucnosti

c Verše hovoří o Boží všudypřítomnosti

17. Která tvrzení jsou PRA VOlV Á se zřetelem na Boží vševědouc-
nost?

a Jelikož Bůh ví,jaké rozhodnutí učiním, všechna má rozhodnutí jsou
ve skutečnosti jeho rozhodnutími.

b Vědomí, že Bůh ví vše, by mě mělo vést k tomu, abych u něj hledal
vedení, kdykoli se mám rozhodnout.

c Předpovídat znamená předurčit.

d Kdyby Bůh nebyl vševědoucí, nebyl by ani zcela dokonalý.

e Vševědoucnost znamená vědět všechno, co je možné vědět, včetně
dokonalého poznání ohlednč minulosti, přítomnosti i budouc-
ností.

Boží moudrost
Mnozí vědci znají nepřeberné množství faktů, avšak ani všechny

vědomosti, které tento svět má, nebyly s to vyřešit problémy naší
společnosti. Lidé prostě nemají potřebnou moudrost k takové aplikaci
svých vědomostí, jež hy jim umožnila žít vzájemně v míru a blahobytu.

Moudrost není totéž co poznání. Moudrost prohledává poznání,
aby nalezla nejvyšší možný cíl, a pak používá ten nejlepší způsob kjeho
dosažení. Protože Bůh je .všemoudrý", činí všechno dobře a správně.
Ve své dokonalé moudrosti nám dal své Slovo, Bibli, aby nás vedla ve
všem, co činíme. Jestliže žijeme podle Božích směrnic, tak jak jsou
zaznamenány v jeho Slově, budeme těžit z jeho moudrosti a budeme
Bohem požehnáni.

Čas od času selháváme a nedokážeme vidět Boží moudrost v tom,
že dovolil, aby se v našich životech staly některé věci. Nejdříve ze všeho
musíme pamatovat, že Bůh nám dovoluje činit naše vlastní rozhodnutí,
a pokud ta rozhodnutí nejsou v souladu s jeho vůlí, můžeme si sami
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způsobit mnoho problémů. Rovněž je nutné pamatovat, že žijeme
v hříšném světě a že křesťané stejně jako ne křesťané se občas stávají
obětí přírodních katastrof či špatného jednání jiných lidí. Bůh není
povinen k nám přijít a dopodrobna nám vysvětlovat, proč se věci staly
tak, jak se staly. On může svolit k různým událostem z důvodů,
o kterých my nic nevíme. Ale jak prohlašuje 11 4,18: "Dokonalá láska
strach zahání." Za všech okolností můžeme Bohu plně důvěřovat,
protože VÍme, že ve své nekonečné moudrosti bude vše činit pro naše
dobro a svou slávu (Ř 8,28).

Biblické oddíly jako Ž 104,24-30 a Jr 10,12 nám připomínají, že Boží
moudrost můžeme spatřovat v jeho stvoření. Bezpochyby bylo po-
třeba velice důmyslného navrhování k dosažení tohoto spletitého a
zároveň účelného uspořádání přírody. Zůstávám v němém úžasu nad
ptačím pírkem. Každá jeho nepatrná část je navržena pro konkrétní
účel, ať při létání, nebo kvůli ochraně ptáka před přírodními živly.
Když si prohlížím ptačí kostru, zjišťuji, že ty větší kosti jsou duté a
naplněné vzduchem, který udržuje toto malé stvoření ve vzduchu.
Potomci tohoto ptáka budou mít opět toto účelné uspořádání. A toto
je pouze nepatrný příklad veliké moudrosti našeho Boha.

Cítím se požehnán, když si uvědomuji, že Bůh nám činí svou
moudrost dostupnou, kdykoli ji potřebujeme. Nezáleží na tom, čemu
musíme čelit dnes, zítra, příští týden nebo příští měsíc. Jk 1,5 nám říká,
abychom nepochybovali, ale žádali o moudrost, neboť Bůh je štědrý
a milostivý při jejím udělování svému lidu.

18. Které z následujících příkladů považuješ na základě naší předešlé
diskuse za vhodné příklady Boží moudrosti?

a Pokud mám neočekávané výdaje a nevím, jak se s nimi vyrovnat,
mohu Boha prosit o vedení s vědomím, že on mi dokáže dát
moudrost potřebnou k vyřešení tohoto problému.

b Dívka - křesťanka, která byla dobrým příkladem a svědectvím lásky
Kristovy, neočekávaně zemře při nehodě. Protože její smrt přivede
mnohé lidi z jejího okolí k Pánu, můžeme vědět, že Bůh tuto
událost naplánoval s ohledem na větší dobro.

c Boží slovo, Bible, je pro mne průvodcem, který mi ukazuje, jak žít
lepší život, život, jenž by přinášel více ovoce.
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d Bůh dává vedoucím v církvi moudrost vést duchovní záležitosti
církve v souladu s jeho vůlí.

e Uspořádání lidského těla nás přesvědčuje o Boží moudrosti.

ť Boží moudrost křesťanům nedovolí, aby se zmýlili ve svém soudu.

19. Přiřaď následující čtyři Boží atributy k jejich definicím.

· .. a Boží vlastnost, která způso-
buje, že je všude přítomen

· .. b Způsob, kterým Bůh jedná,
aby naplnil ty nejvyšší zá-
měry pro své stvoření, a to
tím nejlépe možným způso-
bem

· .. c Boží vlastnost, která způso-
buje, že ví vše.

· .. d Vlastnost Boží neomezené
moct

1) Všemohoucnost

2) Vševědoucnost

3) Všudypřítomnost

4) Moudrost

V této lekci jsme se zabývali Boží přirozeností a jeho přirozenými
vlastnostmi (atributy). V následující lekci se zaměříme na charakte-
rové vlastnosti Boha a na jeho mocné skutky. Takto budeme připra-
veni na studium o Bohu Synu a Bohu Duchu svatém. Čím více budeš
rozumět našemu božskému Stvořiteli a svému vztahu k němu, tím lépe
mu budeš schopen sloužit a svědčit o jeho veliké lásce.
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Osobní test
OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Zvol si pouze

jednu, tu nejvhodnější odpověď.

1. Křesťané uctívají způsobem sobě vlastním, namísto aby uctívali
místa, formy či jiná omezení, protože Bůh je

a) duch. b) určitá jednota.

c) všemohoucí. d) věčný.

2. Pokud si skutečně uvědomím, že Bůh je vševědoucí, všemohoucí a
všudypřítomný,

a) budu také žít způsobem, který by se jemu líbil, a budu mu důvěřovat
v každé mé zkoušce.

b) uvědomím si rovněž, že nezáleží na tom, jaká rozhodnutí činím já
- jsou to vždy rozhodnutí, která on mi určil - a tak tedy nemohu
udělat nic, abych svůj život zmčnil.

c) budu se snažit vyřešit si své denní problémy a potřeby svým vlastním
způsobem, protože Bůh by měl být vzýván pouze při těch nej-
větších životních problémech.

3. Bůh díky své přirozenosti a svým vlastnostem nejenom zná naše
potřeby, ale také

a) je nám příliš vzdálen, než aby se zabýval jejich řešením.

b) si uvědomuje, že poněvadž my nemáme tutéž přirozenost a vlast-
nosti jako on, nernůže s námi rozumným způsobem plně komu-
nikovat.

c) je schopen se o ně plně postarat.

4. Když jme přesvědčeni, že Bůh působí ve všem k našemu dobru a
své slávě, uznáváme tím jeho

a) osobní charakter.

b) nekonečnost.

c) moudrost.

d) vševědoucnost.
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PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napiš P před každým pravdivým tvrze-
ním a N před nepravdivým .

... 5. Jednota Boha je tou vlastností, která nám umožňuje k němu
přistupovat a která způsobuje, že se stará o naše lidské potřeby .

.• . tl. Křesťanství se ve svém uctívání liší od uctívání mnoha bohů,
protože Bůh je duchovní bytost.

... 7. Bible učí, že v božské bytosti existují tři osoby: Otec, Syn a Duch
svatý - proto hovoříme o Boží Trojici .

. . . 8. Boží vlastnosti, které popisují jeho existenci jako existenci bez
počátku a konce a které jej líčí jako toho, jenž se nemění, se
nazývají Boží vččnost a neměnnost.

••• ~I.Člověk, který nedokáže vidět určitý záměr ve zkouškách, kterými
prochází, si zřejmě plně neuvědomuje moudrost Boží.

... ]lO.Největší množství důkazů pro učení o Trojici nacházíme ve
Starém zákoně.
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odpovědi na studijní otázky
ll. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé

1.Tvoje odpověď.

12. a Bůh; světu c zničeni.

b záměrech; Slovu. d milosrdenství; spravedlnosti.
2. Tvoje odpověď. Já osobně jsem si poznamenal, že jiné lidi pozná-
váme tak, že s nimi mluvíme, nasloucháme jim a přemýšlíme o nich.
Abychom poznali Boha, musíme si vyhradit čas a dělat tytéž věci.
13. a 3) Jednota. d 4) Trojjedinost.

b 5) Věčnost. e 6) Neměnnost.

c 2) Duchovnost. fl) Personalita.

3. b) schopnost myslet, cítit a rozhodovat se.

14. "Já budu s tebou."

4. b) Bůh zná potřeby spravedlivého a hledí, aby je naplnil. .. Tyto
verše to vyjadřují obrazným způsobem.

15. Víme, že Bůh je vždycky přítomen, aby nás posiloval a povzbuzoval
v našich zkouškách. Víme, že vidí všechno, co činíme - dobré i
špatné, a naším úkolem je vždy mu sloužit.

5. d) všechny uvedené možnosti, a), b) i c) jsou správné.

16. a 1.-6. verš.

b 13.-19. verš.

c 7.-12. verš.

6. a Bůh Všemocný.

b Pán, tvůj Bůh; jiné bohy
přede mnou.

c mé zpodobení.

d Pán, náš Bůh, je jediný Bůh, a
není jiného boha kromě něj.
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7. Všechny tyto pojmy samozřejmě úzce souvisí, protože popisují
jednotu Boží. My jsme je přiřadili tímto způsobem:

a 2) Jedinečnost (ojedinělost). e 3) Jednoduchost (nesloženost).

b 1) Číselná jednota. f3) Jednoduchost (nesloženost).

c 2) Jedinečnost (ojedinělost). g 1) nebo 2) ČÍselná jednota nebo
d 3) Jednoduchost (nesloženost). jedinečnost (ojedinělost).

17. a Nepravdivé

b Pravdivé

c Nepravdivé

8. a Bohu Otci.

b Bohu.

d Pravdivé

e Pravdivé

d tři odlišné osoby

(Otec, Syn a Duch svatý).

c Bohu.
18. Odpovědi a, c, d a e jsou vhodným příkladem Boží moudrosti; ne
však odpověď b, protože nehoda, při níž dívka zahynula, byla dů-
sledkem lidského chyby, a ne vedení Božího. Avšak i tuto situaci si
Bůh použil k dobrému, takže přivedl mnohé lidi k sobě, a v tom
můžeme spatřovat jeho moudrost. Odpověď f rovněž není dobrým
příkladem, protože Bůh nám ve své moudrosti dovoluje činit vlastní
rozhodnutí. My se však můžeme rozhodnout žádat jej, aby nám dal
moudrost při rozhodování.

9. a 5) více osob, které jsou v Bohu

b 3) Spasiteli a Duchu svatému

c 2) Vykupitelem, Spasitelem

d ]) Ducha svatého

e 4) osoby Trojice.

19. a 3) Všudypřítomnost

b 4) Moudrost

c 2) Vševědoucnost

d 1) Všemohoucnost

10. Tvrzení a, b, d, e a f jsou správná.
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o ,

BUH: JEHO CHARAKTEROVE VLASTNOSTI
A DÍLO

Vyvstanou ti mnohé otázky, když se v novinách dočteš o velkém
neštěstí, které potkalo nějakého křesťana? Byl jsi již někdy svědkem
toho, že bezbožný člověk jenom díky svému nečestnému jednání
dosáhl velikého úspěchu, a divil ses, jak jen Bůh může dovolit, aby se
děly takové věci? Trápíme se ve svém nitru, když vidíme věci, které se
nám zdají nesprávné, a hledáme pak odpověď u Boha.

Když však lépe porozumíme charakterovým vlastnostem Boha
- jeho lásce a svatosti - a také způsobu, jakým působí dnes ve světě,
zjistíme, že všechno, co se děje v našem životě, má svůj smysl. Božím
cílem je připravil nás pro své věčné království; pracuje ledy v našem
životě takovým způsobem, aby byl tento cíl dosažen. V této lekci se
budeme zabýval charakterovými vlastnostmi Boha a uvidíme, že Bůh,
který nás stvořil, se také podílí na udržování svého stvoření a zajišťuje
vše, co je potřebné k tomu, aby nás přivedl do svého království. Přesto
nám však Bůh dovoluje, abychom se samostatně rozhodovali a nesli
odpovědnost za svá rozhodnutí. Otevřeme mu tedy svá srdce a pře-
mýšlejme nyní o tom, jak velice nás miluje, a jakým způsobem řídí
všecko, co stvořil.

40



osnova lekce
BoH charakterové vlastnosti

Boži dílo stvoření

Boží dílo svrchovaného vládce

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• diskutovat o charakterových vlastnostech Boha a o jejich významu
ve vztahu k Božímu stvoření.

• popsat Boží působení při stvoření, udržování a svrchovaném řízení
vesmíru.

• vysvětlit, jak je možné, že křesťané někdy trpí, zatímco, jak se zdá,
bezbožní trestu unikají.

• Boha více milovat a ctít - jako důsledek hlubšího porozumění jeho
vlastnostem a jeho dílu.
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studijní činnost
1. Prostuduj si rozvinutí lekce - a to způsobem uvedeným v lekci 1.

Při odpovědích na studijní otázky dbej na to, abys nejdříve napsal
svou vlastní odpověď, a teprve pak si ji porovnej s odpovědí
uvedenou v závěru lekce.

2. Po ukončení této lekce si vypracuj osobní test a své odpovědi si
porovnej s těmi, které jsou uvedeny v závěru učebnice. Projdi si
znovu všechny otázky, které jsi nezodpověděl správně.

rozvinutí lekce

BOŽÍ CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI
V 1. lekci jsme se zabývali vlastnostmi Boží přirozenosti. Nyní

chceme uvažovat o Božích charakterových vlastnostech. Tyto vlast-
nosti se projevují v tom, jak Bůh jedná s lidmi. Zahrnují Boží svatost
a Boží lásku. Nejdříve se podíváme blíže na Boží svatost.

Boží Svatost
Úkoll. Uveď pravdivá tvrzení, která vysvětlují význam Boží svatosti.

Kterými vlastnostmi bys chtěl být znám svému okolí? Jako lako-
mec? Nebo pletichář? Anebo jako dobrý člověk? Jako přítel? I Bůh
toužil po tom, aby byl mezi národy znám pro své specifické vlastnosti.
Chtčl, aby jej lidé nazývali Svatým (Ez 39,7).

Dozvěděli jsme se již, že Bůh se nernůže dopustit intelektuální
chyby, protože je vševědoucí. Jeho svatost mu pak nedovoluje, aby se
dopustil morální chyby. Boží svatost je vyjádřením jeho naprosté
dokonalosti. Je základem pro všechny jeho skutky. Tedy vše, co Bůh
činí, je správné a dobré.

Slovo svatost zahrnuje v sobě myšlenku oddělenosti. Dokonalá Boží
bytost je oddělena od všech hříšných lidí a všeho zla a je nad ně
povýšena. A přece, i když je Bůh dokonale svatý a oddělený od svého
stvoření, udržuje s lidmi vztah, ve kterém je jim velice blízký. Později
uvidíme, jak je to možné.

Boží svatost můžeme pozorovat ve všech jeho postojích a činech.
Jeho svatost zahrnuje také lásku ke všemu, co je dobré, a
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nenávist k tomu, co je špatné. Bůh se tedy raduje ze spravedlnosti a
dob a, a naopak se odděluje od zla a zatracuje je.

Boží oddělení od lidí je nutné kvůli lidské hříšnosti. Na tuto pravdu
Starý zákon mnohokrát poukazuje. Bůh požádal Mojžíše, aby vymezil
kolem hory Sinaj hranici (Ex 19,12-13, 21-25). Chtěl, aby si Izraelský
národ uvědomil, že hříšní lidé musí být od svatého Boha odděleni.

Oddělení Boha od hříšných lidí můžeme symbolicky vidět i v návrhu
svatyně.jak ji měl Mojžíš na poušti vybudovat. Nejzvláštnější část této
svatyně byla oddělena oponou (Ex 26,33). Do této části směla vstu-
povat pouze jediná osoba, vysvěcený kněz, a to pouze jednou za rok,
aby postříkal krví příkrov (Lv 16). Činil tak, aby v přítomnosti svatého
Boha očistil lid od hříchu. Takto mohl Boží lid vidět, jak velice Bůh
nenávidí hřích.

Ve Starém zákoně jsou mnohá další místa, která zdůrazňují Boží
svatost. Iz 59,2 a Abk 1,13 učí, že hřích odděluje svatého Boha od
hříšných lidí a hříšné lidi od svatého Boha. Jb 40,3-5 a Iz 6,5-7 nám
ukazují, že jestliže pochopíme Boží svatost, uvědomíme si zároveň, jak
hroznou věcí je hřích. Nekonečná svatost Boží v nás vypůsobí lítost
nad hříchem, vyznání hříchu a pokoru.

1. Na základě předcházejících biblických veršů vyplň prázdná místa:

a Pro Boha je nemožné být v kontaktu s něčím, co je hříšné, protože
Bůh je . '" .

b Hřích způsobuje, že jsme od Boha.

c Skutečné poznání Boží svatosti by nás mělo přivést k tomu, aby-
chom si uvědomili, .

l\Jový zákon se na mnoha místech zmiňuje o Boží svatosti. Již ve
Starém zákoně jsme viděli příklady toho, že lidé nemají přímý přístup
k Bohu, a nemohou jej dosáhnout ani svým vlastním úsilím. Ve Starém
zákoně to byl vysvěcený kněz, kdo vcházel do Boží přítomnosti a
vykonával smírčí obřad za hříchy lidu. Nyní je smíření dokonáno skrze
oběť Ježíše Krista, Božího Syna. Podle Ř 5,2 a Ef 2,13-18, chceme-Ii
přistupovat k Bohu, musí to být skrze zásluhy Ježíše Krista. 1 Pt 3,18
nám říká, že všechna naše nečistota a nespravedlnost je přikryla a
odčiněna naším spravedlivým Spasitelem, abychom mohli mít přístup
do přítomnosti svatého Boha.
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2. Podle předcházejících míst Písma je jen jediný způsob, jak se
můžeme dostat do Boží přítomnosti, a tím je smírčí oběť, jež byla
přinesena

a) vysvěceným knězem.

b) naším vlastním úsilím.

c) naším Spasitelem Ježíšem Kristem.

Nemůžeme mluvit o Boží svatosti, aniž bychom se zmínili o jeho
spravedlnosti. Mnozí bibličtí učenci hledí na Boží spravedlnost a
svatost jako na dvě odlišné vlastnosti Trojice, ale ve skutečnosti je Boží
spravedlnost přímým důsledkem jeho svatosti. Je tou stránkou Boží
svatosti, která se projevuje ve způsobu Božího jednání s lidmi.

Boží svatost je vyjádřena dvěma způsoby: Za prvé je jeho svatost
vyjádřena spravedlností. Bůh ustanovil ve světě určitou morální vládní
formu. To znamená, že dal zákony (správné a spravedlivé), kterými se
lidé mají řídit. Za druhé je Boží svatost vyjádřena v jeho vykonné
spravedlnosti. Bůh své zákony uplatňuje spravedlivým způsobem. Od-
měňuje ty, kdo jeho zákony poslouchají, a trestá ty, kdo je porušují.

Boží spravedlnost se projevuje v tom, jak Bůh miluje svatost
v lidech. Nejenže je svatý, ale vyžaduje, aby i jeho lid byl svatý.
Výkonná spravedlnost Boha se pak projevuje v jeho soudu nad hří-
chem. Protože nemůže tolerovat hřích, musí trestat ty, kdo hřeší.

3. Přečti si Žd 12,10.14 a zodpověz následující otázku: Co ode mne
Bůh vyžaduje poté, co jsem se stal křesťanem a odvrátil se od mého
hříšného způsobu života?

Svatost jako vlastnost křesťanova života znamená víc než pouze
nečinit to, co je špatné. Znamená také činit to, co je správné. V našem
jednání a správném životním postoji k jiným lidem musí být zjevné, že
nás takto vede Boží láska. Tato láska v nás totiž vypůsobuje soucit a
starost o ty, kdo žijí kolem nás.

V naší poslušnosti vůči Bohu můžeme setrvat například i tehdy,
když sloužíme potřebám jiných lidí. Abychom mohli sloužit jiným,
není třeba činit ústupky v našich křesťanských zásadách. Ježíšovo
podobenství, jak je zaznamenáno v L 10,29-37, je příkladem křes-
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ťanského ideálu, s kterým bychom se měli ztotožnit. Zároveň je v něm
ukázána konkrétní činnost, která je pro naše bližní praktickým vy-
jádřením našich ideálů.

4. Přečti si L 10,29-37. Do svého poznámkového sešitu si napiš, která
z následujících osob reprezentuje činný křesťanský ideál svatosti:
levita, Samařan, kněz.

Jak jsme viděli v ža 12,10.14, Bible nás nabádá k tomu, abychom
žili svatý, oddělený život. Člověk může uposlechnout tohoto příkazu
a zároveň se zapojit do života společnosti - jak tomu učil Ježíš
v Mt 5,13-16. Tento oddíl Písma ukazuje, že nesmíme ztratit naši
svatost, ale naopak být příkladem pro jiné. A tak se tedy křesťan
nezapojí do žádné věci, kterou Nový zákon nedovoluje, bude však
veškerým možným způsobem sloužit své rodině i bližním a bude jim
ukazovat, že mu na nich záleží.

S. Když uvažujeme o Boží spravedlnosti, nacházíme dobrý příklad
toho, jak bychom měli správně jednat vůči našim dětem. Co z níže
uvedeného budeme skutečně dělat? (Zvol nejvhodnější odpověď.)

a) Budeme naše děti často trestat, abychom jim připomenuli, že se
vždy musí hezky chovat.

b) Budeme mít přiměřené požadavky, budeme děti odměňovat, kdy-
koli budou poslušné, a trestat je, když jsou neposlušné.

c) Budeme děti varovat, že je potrestáme, jestliže budou neposlušné,
avšak ve skutečnosti to nikdy neuděláme, protože by to mohlo
u nich způsobit pochybnosti o naší lásce k nim.

Předchozí otázka nám připomíná skutečnost, že potřebujeme po-
rozumět biblickým principům týkajícím se disciplíny. Ten, kdo ne-
trestá své děti, přivozuje jim, podle Božího slova, smrt (Př 19,18).
Zd 12,6 a Zj 3,19 učí, že Bůh kárá a trestá ty, které miluje. Jestliže
opravdu milujeme naše děti, budeme je ukázňovat pro jejich vlastní
dobro (viz Zd 12,5-11).
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6. Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým tvrzením týkajícím se
významu Boží svatosti.

a Svatost je Boží vlastností, která vyjadřuje dokonalost jeho cha-
rakteru.

b Bůh nernůže pro svou neomezenou svatost udržovat blízký vztah
se svým lidem.

e Myšlenka svatosti v sobě zahrnuje lásku k tomu, co je dobré a co
je v souladu s Božími zákony, a nenávist vůči zlému.

d V starozákonní době Bůh dal jasně najevo, že se neoddělí od svého
lidu, i když ten zhřeší.

e Způsob, jakým Bůh vládne svému lidu, je výsledkem jeho charakte-
rových vlastností.

f Bůh je ve své spravedlnosti nejenom vykonavatelem této sprave-
dlnosti, ale nabízí i cestu usmíření a vykoupení pro případ, že lidé
selžou ve své poslušnosti vůči němu.

g Svatost jednoduše znamená nečinění toho, co je špatné.

Boží láska
Úkol2. Vyberpravdivá tvrzení o Boží lásce - co pro nás znamená ajakým

způsobem je vyjádřena.
Předpokládejme, že jistý mladý muž vyzná mladé dívce svou lásku.

Avšak poté, co se vzali, jediné co dělá, je že si před ní stále na něco
stěžuje. Nezajímá ho, co je důležité pro ni, a nesnaží se k ní být milý.
Jak by ses díval na lásku tohoto mladého muže?

Bůh takový není. Tebe i mne vroucně miluje, a to nejen slovy a sliby,
ale také tím, co činí.

-,

Není nic, co bychom mohli udělat, abychom si Boží lásku zasloužili.
Nic z toho, co bychom mohli říct nebo vykonat, nernůže Boha zavázat
k tomu, aby nás miloval. Milovat je prostě součástí jeho přirozenosti.
Bůh miluje svět. Bůh nás miluje.

Bůh také projevuje velice konkrétním způsobem, jak hodně nás
miluje. Někteří lidé uvádějí dobrotu, milosrdenství, trpělivost a věrnost
jako odlišné Boží vlastnosti, já je však považuji za součást jeho lásky.
Pravděpodobně ti přijdou na mysl další aspekty Boží lásky, které by
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mohly být připojeny do našeho seznamu. Tyto atributy nám ukazují,
jak důležití jsme pro Boha. Připomínají nám, jak velice se o nás stará.

7. Přečti si J 3,16; 17,24, 11 4,9-10 a Zj 1,4-5. Tyto verše poukazují na
činný charakter Boží lásky. V jakém druhu jednání se tato láska činně
projevuje?

8. Přečti siJ 13,34-35; 14,]5; 15,13-]4a 11 5,2-3. Vlastními slovy vyjádři
dva způsoby, kterými dáváme najevo svou lásku k Bohu.

Ve Starém zákoně je Bůh často zobrazen jako veliký a mocný
válečník. Cítím se však přemožen, když jej zde zároveň nacházím jako
milujícího Boha. Jeden z nejúžasnějších příkladů Boží lásky jej ukazu-
je jako rozhněvaného zhoubce, který se právě chystá ztrestat bezbožné
město, avšak přesto se zdráhá to učinit. Proč vlastně nepokračuje
v uskutečnění svého plánu? Konec konců, městské zdi se již zbortily
a žádná jiná překážka nestojí v cestě. Avšak přece jej něco zadržuje
- jeho láska k těmto špatným lidem. Zde je, co Bůh říká: "Hledal jsem
mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou
tvář za tuto zemi" (Ez 22,30). Kdyby se byl našel nějaký spravedlivý
člověk, který by jej prosilo milosrdenství, Bůh by byl ušetřil toto město.
Na jak obrovskou lásku nám to ukazuje!

David, Izajáš a Jercmjáš nám líčí Boha jako otce. Který z postojů,
jež má dobrý otec ke svým dětem, je přiměl, aby použili tohoto
přirovnání? David prohlásil, že Bůh je dobrý a laskavý k svým dětem.
Pamatuje na to, že jsou ponechány bez pomoci (Ž 103,13-14). Izajáš
smýšlí o Bohu jako o milosrdném otci (Iz 63, ló; 64,8). Jeremjáš hledí
na Boha jako na otce, který, poté, co potrestal své neposlušné děti, je
něžně vede zpčt domů (Jr 31,7-9).

V Novérn zákoně nacházíme vrcholný příklad Boží lásky. KdY-L
Ježíš přišel na zem, aby vytrpěl trest za naše hříchy, ukázal tím, jak
hrozná je mzda hříchu (smrt). Za nezměřitelnou cenu nám vydobyl
spasení- - zaplatil svým vlastním životem (J 3,16-17). Protože nás Bůh
tak velice miluje, víme, 7.enikdy nedopustí, aby se v našem životě stalo
něco, co by se nemohlo proměnit v naše konečné dobro - pokud jej
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milujeme. Nehledě na okolnosti, můžeme spočinout ujištěni o Boží
lásce. Jeho láska nás vysvobozuje od strachu a soužení ním způso-
beného (lJ 4,18, 2Tm 1,7).

9. Ve svém poznámkovém sešitě uveď seznam Božích vlastností, které
najdeš zmíněny v Iz 43,1-5. Měl bys uvést tři z Božích přirozených
vlastností a dvě z charakterových.

10. Máš nějaké přátele, kteří si neuvědomují, že Bůh je miluje? Přečti
si Mt 24,14; 28,19 a Sk 1,8. Na základě těchto pasáží si do svého sešitu
napiš, jakou máš zodpovědnost vůči těm, kdo o Boží lásce doposud
nevědí.

Ez 18,1-32 zjevuje, jak velikou lásku má Bůh k svému lidu. Zatímco
jeho lid si často neuvědomuje příčinu svých těžkostí, Bůh vysvětluje,
že to, co od nich vyžaduje, je poslušná služba. Boží soud má upoutat
pozornost lidí a způsobit obnovu a uzdravení jejich vztahu k němu.
Verše 31 a 32 naznačují hloubku Boží lásky k Izraeli ajeho neustálou
touhu po spasení lidí:

Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a
obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome
izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok
Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.

ll. Vyber pravdivé tvrzení o Boží lásce - co pro nás znamená a jakým
způsobem je vyjádřena. Boží láska

a) nám ukazuje, že nehledě na to, jaká bude reakce v srdcích lidí, Bůh
nebude brát zřetel na jejich hřích.

b) odhaluje Boží dobrotu, milosrdenství, trpělivost a milost v jeho
vztahu k lidem; aktivním způsobem se projevuje jako láska, která
odpouští hřích.

c) se projevuje v trestání a jejím vyjádřením je odmítání pozdržení
trestu - není ochotna dát lidem další příležitost, aby Boha upo-
slechli.
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180ŽÍ DÍLO SlVOŘENÍ

Úkol 3. Zvol tvrzeni, která objasňují Boží stvořitelské skutky a jejich
význam pro nás.

Budeme nyní uvažovat o následujícím Božím díle: 1) Boží stvoři-
telské činy, 2) Boží svrchovaná vláda nad celým vesmírem, která v sobě
zahrnuje jeho udržování stvoření, a 3) Boží pečování, díky němuž
dochází k uskutečňování jeho věčných záměrů. Nejdříve se podíváme,
čemu učí Bible o stvoření všech věcí.

Jedinci často zaujímají významné místo v dějinách ne pro to, kým
jsou, ale pro to, co vykonali. Například, madam Marie Curieová není
slavná proto, že náležela k členům královské rodiny, ale jako fyzička
a chemička, která objevila prvky rádium a polonium.

Svrchovaná Bytost vesmíru je však pro nás, v protikladu k přede-
šlému, důležitá kvůli tomu, kým je. Současně ale i to, co činí, má pro
nás obrovský význam. Prvním Božím dílem bylo stvoření vesmíru
(Grn 1 a 2).

U platněním své stvořitelské moci Bůh přivedl k existenci všechen
viditelný i neviditelný svět. Je zde zahrnut hmotný svět (Slunce, Mčsíc,
hvězdy, planety atd.) a všechny řády bytostí, včetně všech duchovních
bytostí, s výjimkou Boha samotného. Toto stvoření je zcela jedno-
značně dosvědčeno v Písmu, jak ostatně ještě uvidíme.

Biblická zpráva nám odhaluje určitou sérii stvořitelských činů,
které, vzaty dohromady, tvoří jeden veliký proces stvoření (Gn 1 a 2;
Ž 33,6). Skutečnost stvoření má několikerý význam pro náš život:

1. Vědomí, že Stvořitel vesmíru existoval před vším ostatním by v nás
mělo vyvolat úžas nad věčnou majestátností a velikostí Boha. Měli
bychom si zároveň uvědomit, jak nepatrní a bezvýznamní jsme ve
srovnání s ním.

2. Pán veškerenstva má plné právo na své stvoření. Má právo vyža-
dovat, aby jej uctívalo a poslušně mu sloužilo.

3. Ve stvoření můžeme spatřovat všeobecné zjevení samého Stvořitele
- zjevení jeho moudrosti, moci a péče o stvoření (Ř 1,18-20).

49



ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

4. Biblické učení o stvoření tvoří základ pro naši víru - nikdy bychom
totiž nemohli plně svěřit sebe a své spasení někomu, kdo má menší
moc, než tento v Písmu zjevený Stvořitel.

Nemusí nás udivovat,proč Bůh navrhl a vytvořil všechny tyto věci.
Učinil tak pro svou slávu (viz Ž 19,1, Iz 43,7; 48,11, Zj 4,11). Lidé jdou
životem a jejich jedinou snahou je nalézt štěstí; avšak pravé štěstí
nalezneme pouze tehdy, když naším cílem bude oslavit Boha.
K tomuto účelu jsme byli stvořeni a toto je náš klíč ke štěstí.

J eden můj přítel si mi jednou stěžoval, že je nešťasten, protože se
mu nepodařilo vykonat něco velikého pro Boha. Zeptal jsem se ho:
"Je tvým nejvyšším cílem v tom, co konáš, oslavit Boha? Jsi ochoten
připustit, aby se stalo cokoliv, jen abys dosáhl tohoto cíle?" Můj přítel
si uvědomil, že to ve skutečnosti byly jeho vlastní ambice dokázat něco
velikého, které byly tím důležitým cílem v jeho životě. Pouze si sám
nalhával, že to chce dělat pro Boha. Ježíš řekl: "Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne
a pro evangelium, zachrání jej" (Mk 8,35). Jsme stvořeni k tomu,
abychom přinesli slávu Bohu.

V některých společnostech se na vesmír dívají jako na věčný.
Domnívají se, že jeho dějiny probíhají v nekonečných cyklech stvoření,
zkázy a znovustvoření. Jediný skutečný cíl člověka v takovéto společ-
nosti je být vysvobozen z této existence plné zoufalství. V biblickém
pojetí má vesmír počátek (stvoření všech věcí), účel (spasení člověka
skrze Ježíše Krista) a zaslíbení věčného života v Božím království. Oba
zmíněné pohledy můžeme graficky znázornit následujícím způsobem:

KŘiž NASclL

CYKLICKÝ
POHLED

BIBLICKÝ
POHLED
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12. Do svého poznámkového sešitu si napiš, jak se tyto dva pohledy
srovnávají s názory většiny lidí, které znáš. Nakolik je názor společ-
nosti, ve které žiješ, v souladu s biblickým pohledem?

Boží stvořitelské skutky nejsou omezeny pouze na to, co Bůh učinil
v minulosti. J 3,3, 2K 5,17, Ga 6,15 aŽ 51,12 prohlašují, že Bůh očišťuje
srdce těch, kdo činí pokání a ve víře k němu přistupují. Tyto verše nám
rovněž říkají, že když se někdo obrátí k Bohu, aby u něj hledal své
spasení, dochází u něj k znovuzrození - stává se novým stvoře-
ním. V Božích stvořitelských činech je tedy zahrnuto i duchovní
stvoření, k němuž dochází, když daná osoba přijímá Ježíše Krista jako
svého Spasitele.

B. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Boží stvořitelské dílo je pro jeho stvoření všeobecným zjevením
Božích vlastností.

b Stvoření mám umožňuje uvědomit si Boží věčnou majestátnost a
velikost i to, jak jsme nedůležití ve srovnání s ním.

c Zjevení Boha v jeho stvořitelských činech nevyžaduje žádnou
odezvu ze strany jeho tvorů.

d Poznání Boží inoci a přirozenosti, jak nám jsou zjeveny ve stvoření,
by nás mělo vést k oslavení Boha.

e Boží stvořitelské činy jsou omezeny pouze na události zaznamenané
v Gn 1 a 2.

BOŽÍ DÍLO SVRCHOVANÉHO VLÁDCE
Úkol 4. Aplikuj uvedené principy na životní situace a zvol si správnou

definici Boží svrchované vlády nad vesmírem.

Svrchovaný Stvořitel veškerenstva má i svrchovanou vládu nade
vším, co stvořil. Co to znamená? Slovo svrchovaný znamená "nejvyšší
co sc týče hodnosti či autority, stupně nebo kvality." Bůhjesvrchovaný
v každém ohledu a vůči všemu, co existuje. Znamená to také, že je
"nezávislý na jakékoli vnější kontrole nebo moci a činí vše, co se mu
zlíbí."

Svrchovanost Boží tedy popisuje jeho svrchovanou vládu nad celým
vesmírem (1Trn 6,15). Jeho svrchovanost se projevuje v tom, že
v souladu se svou vůlí řídí události ve vesmíru (Ef 1,11). Písmo zřetelně
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hovoří O Boží svrchovanosti: 1) Jako náš Stvořitel má Bůh právo nám
vládnout (IPa 29,11, Mt 20,15, Ez 18,4); 2) Bůh koná všechno, co chce
(1115,3, Da 4,32); 3) Ve všem, co Bůh činí, je účel (Ř 8,28, lz 48,11).

Onehdy jsem četl v novinách o brutální vraždě malého, pětiletého
děvčátka. Jak se to mohlo stát, jestliže je Bůh opravdu dobrý, opravdu
svrchovaný a má všechnu moc činit, co chce? Proč dovoluje, aby se
takové věci děly? Některé odpovědi na takovéto otázky nalezneme,
když budeme uvažovat o různých aspektech Boží svrchované vlády
nad světem. Boží svrchovanost zahrnuje udržování vesmíru a Boží
zaopatřování. Nejdříve se budeme zabývat udržováním vesmíru.

Udržování (zachovávání) vesmíru
Zádný architekt, jakkoli schopný, nebyl doposud schopen navrh-

nout dům, jenž by nevyžadoval oprav. Žádný zahradník nezaseje
semena, z nichž mají vyrůst nádherné květiny, aniž by se pak o ně
rovněž nestaral - prořezával je, zbavoval plevele a zaléval. Bible nám
ukazuje, že i vesmír potřebuje být udržován (Sk 17,28, Zd 1,3).

Bůh aktivním způsobem vesmír udržuje - stará se o něj. V Písmu
vidíme, že poté, co Bůh ukončil dílo stvoření, pokračuje ve své činnosti
tím, že o všechny věci pečuje (Z 104) Jsou zde zahrnuti lidé i zvířata
(1 36,7),je zde zahrnuta ochrana těch, kdo jsou přímí a 7.ijíbezúhonně
(Př 2,7).

Apoštol Pavel prohlásil: "Neboť v něm žijeme, pohybujeme se,
jsme" (Sk 17,28). Bůh by nebyl svrchovaným, kdyby cokoli existovalo
nebo se událo mimo jeho vůli a moc. Biblická místa jako
Neh 9,6 a Z 145,14-16 ukazují, že Bůh se aktivně podílí na udržování
všech věcí. Jiná místa zase prohlašují, že Hospodin zachovává svůj lid
(Dt 1,30-31, Z 31,20; 34,16.18.20, Iz 43,2).

Musíme si uvědomit, že Boží udržování a zachovávání je nezbytně
nutné, protože všecko, co Bůh stvořil, je jak v existenci, tak i při
činnosti naprosto závislé na něm. Stvořené bytosti nemají moc
samy v sobě, aby mohly pokračovat ve svém bytí. Jsou a pokračují ve
své existenci díky vůli svého Stvořitele. Mocí jeho slova je celý svět
nesen a udržován (Zd 1,3).

Zatímco všechny věci pokračují ve své existenci jako neustálý
projev Boží vůle, on sám vybavil každou součást svého stvoření způso-
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bem vhodným pro jcjí zachovávání. V hmotném světč Bůh působí
skrze fyzikální vlastnosti a zákony, kterým často říkáme "přírodní
zákony". Ve světě intelektu Bůh působí skrze vlastnosti či schopnosti
mysli - dal nám schopnost myslet, cítit a rozhodovat se. Při svém
jednání s námi Bůh používá těchto vlastností. Při svém zachovávání a
udržování světa Bůh nenarušuje, co ustanovil při stvoření. Prostě
zachovává to, co sám stvořil.

14. (Zvol správné odpovědi.) Boží udržování stvoření znamená,

a) že Bůh má omezenou moc nahradit cokoli, co bylo nějakým
způsobem poškozeno.

b) že Bůh se aktivně podílí na zachovávání všech věcí.

c) že každá část Božího stvoření má schopnost zachovávat sebe sama.

d) že Bůh dává každé části svého stvoření potřebné vlastnosti, a pak
skrze tyto působí a pečuje o všechno, co stvořil.

e) že všechny věci ve vesmíru pokračují ve své existenci jako projev
Boží vůle.

f) že se Bůh stará o svůj lid a chrání jej.

g) že se Bůh stará pouze o ty, kdo jsou přímí a žijí bezúhonně.

Zaopatřování
Úkol 5. Rozpoznej příklady záměrů, prvků a účinků Božího zaopat-

řování.

Další stránkou Boží svrchované vlády je jeho zaopatřování. I ono
v sobě zahrnuje myšlenku zachovávání, avšak znamená ještě mnohem
víc. Znamená rovněž Boží schopnost hledět dopředu, předvídat a
předem plánovat. Poukazuje na Boží schopnost naplnit svůj konečný
záměr se stvořením - ustanovení Božího království pod vládou Ježíše
Krista. Toto zaopatřování zároveň vypovídá o tom, že Bůh aktivním
způsobem udržuje, pečuje a řídí vše, co stvořil.

Jak to všechno činí, to zůstává tajemstvím, ale některé skutečnosti
o Božím zaopatřování ve vztahu k nám přece jen známe.

1. Bůh se osobně zabývá světem, který stvořil.

2. Všechno ve vesmíru uvádí do pohybu - v souladu se svým záměrem.
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3. Zmocňuje lidi a vede je k tomu, aby byli morálně zodpovědnými
jednotlivci se svobodou rozhodovat se mezi dobrem a zlem.

4. Jestliže se člověk rozhodne přijmout Bohem nabízené spasení,
Bůh takovémuto člověku připravil věčný život spolu s veškerou
radostí a nádherou, jež Boží majestát poskytuje.

Účely zaopatřování
Existuje několik účelů Boží zaopatřovací vlády, která zahrnuje Boží

vztah k těm z jeho tvorů, které ho milují a poslouchají:

1. Boží vláda je charakteristická Božím pečováním o nás. Mnohá
místa Písma ukazují, že Bůh vládne se zřetelem na štěstí svého
lidu. Ž 84,12 prohlašuje: "Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez-
úhonně." I jiná místa, jako jsou Ř 8,28 a Sk 14,17, zjevují Boží
zájem o naše štěstí a blahobyt.

2. Boží vláda je charakteristická Božím zájmem o rozvoj duševní a
morální stránky svého lidu. Během celých dějin Boží jednání vůči
svému lidu zahrnovalo výchovu, tak aby věděli: 1) co Bůh od nich
vyžaduje, 2) že je svatý, 3) že hřích jej uráží a 4) že nabízí odpuštění
hříchu a usmíření. V raném údobí lidstva dovoloval věci, jako je
rozvod, protože lidstvo ještě nedospělo. Můžeme o tom číst v Mk 10,5.
Starozákonní nařízení a lévijský systém vlády byly součástí procesu
vývoje. Připravily půdu pro zjevení Beránka Božího (Ježíše), který
snímá hřích světa. Veškeré Boží zaopatřování při vedení svého
lidu k duchovní zralosti má za účel jej připravit, aby se mohl stát Božím
zvláštním vlastnictvím.

3. Boží vláda má za svů] hlavní cíl jeho vlastní slávu (Ef 1,11-14).
Veškerá Boží dokonalost se projevuje v jeho vládě.

To znamená, že jeho zaopatřování nám zároveň zjevuje vlastnosti
jeho bytosti. Například, Boží láska je zjevena v zaopatřování jeho
tvorů, konkrétně v tom, že se postaralo jejich vykoupení skrze svého
Syna. Boží pravda je zjevena jak v přírodních zákonech, tak i v Boží
věrnosti při naplňování svých zaslíbení, daných v Písmu. Jeho svatost
a spravedlnost se projevují v tom, jak nenávidí hřích. Boží moc je
demonstrována v jeho díle stvoření, vykoupení a zaopatřování. Jeho
moudrost pak v tom, jak naplňuje své záměry. Když poznáváme, jak
úžasný a veliký je náš Stvořitel, musíme mu vzdát slávu a čest.
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15. Která z těchto dvou definicí je správná? Zaopatřování je

a) zachovávání všech věcí způsobem, kdy Bůh dává každé části svého
stvoření schopnost postarat se o své vlastní potřeby bez jakékoli
závislosti na něm.

b) Boží vláda, skrze kterou Bůh udržuje své stvoření, pečuje o ně a
řídí je, a takto je připravuje pro své věčné království.

16. Přiřaď účely zaopatřování (pravý sloupec) k jejich popisům (levý
sloupec).

· .. a Bůh působí ve všech věcech
se zřetelem na to, aby se li-
dem mohlo dařit dobře.

· .. b Bůh se stará o výchovu lidí;
chce, aby znali jej a jeho po-
žadavky, aby se tak stali je-
ho zvláštním vlastnictvím.

· .. e Tento účel je zjeven ve vlast-
nostech Boží bytosti.

1) Sláva Boží

2) Duševní a morální rozvoj lidí

3) Šťastná lidská existence

Prvky (součásti) zaopatřování
Z jakých prvků zaopatřování sestává? Podle názoru mnohých bib-

lických učenců existují tři stránky Božího zaopatřování. Neuvědomují
si však, že zde dochází k určitému překrývání, a že tyto tři nimi
zmiňované aspekty neexistuji nikdy při Božím působení odděleně.
Patří sem zachovávání, spolupůsobeni (součinnost) a vláda.

1. Zachovávání. U ž jsme hovořili o Božím zachovávání neboli
udržování vesmíru jako součásti Boží svrchované vlády nade vším. Bůh
se aktivně podílí na zachovávání svého stvoření. Všecko, co Bůh
stvořil, je naprosto závislé na nčm. A přece dal Bůh každé části svého
stvoření vlastnosti, které jí umožňují přetrvat. Gn 1,24-25 naznačuje,
že Bůh vybavil každého tvora určitými přirozenými vlastnostmi, které
jsou pro něj specifické. Každý tvor se rozvíjí, dospívá a rozmnožuje
podle svého druhu.

2. Spolupůsobeni. V tomto případě to také znamená "souhlas,
svolení a součinnost". Je zde tedy obsažena myšlenka, že k žádné
činnosti, ať Ul. ve svčtě hmoty nebo mysli, nernůže dojít bez Božího
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svolení, a že Boží moc spolupůsobí s mocemi, které mujsou podřízeny.
Ve Sk 17,28 a 1K 12,6 apoštol Pavel naznačuje, že bez Božího spolu-
působení žádná síla či osoba nedokáže pokračovat ve své existenci
nebo činnosti. Boží moc má tedy neobyčejný vliv na moc člověka, aniž
by ho přitom zničila nebo jej zbavila svobody. Člověk má, uchovává si
a používá svou přirozenou moc, zatímco Bůh udržuje přirozené funk-
ce jeho mysli a těla. Protože Bůh je základem lidské existence, nikdy
nemůžerne říct, že lidský podíl se rovná Božímu. Zde se opět setká-
váme s velikým tajemstvím: Bůh dal člověku přirozenou moc, kterou
člověk může používat k dobrému nebo k zlému. Když je tato moc
používána špatným způsobem, zodpovědný za to je sám člověk, proto-
že Bůh nikdy nezpůsobuje špatné lidské jednání (Jr 44,4, Jk 1,13-14).
Bůh spolupůsobí v lidském jednání tím, že mu dává přirozenou moc,
ale jakékoli špatné nasměrování této moci je způsobeno člověkem.
Vhodným příkladem takovéhoto spolupůsobení je příběh Josefa
(Gn 45,5; 50,20). Vidíme zde, že zatímco Josefovi bratři použili svou
přirozenou moc, aby činili zlo, Bůh obrátil jejich jednání k dobrému.
Svolil k jejich činnosti, ale zároveň ji použil k naplnění svých záměrů.

Pavel říká, že Bůh "všechno působí rozhodnutím své vůle"
(Ef 1,11), a že Bůh v nás "působí, že chceme a činíme, co se mu líbí"
(Fp 2,13). Dává nám porozumět různým životním situacím a svým
Duchem nás vede. Varuje nás před následky selhání a něžně se o nás
uchází. Nevystavuje však na posměch naši svobodu tím, že by si
vynucoval na nás svou vůli. V prožitku spasení, Bůh začíná své pozo-
ruhodné dílo tak, že stojí přede dveřmi našeho srdce a tluče - jsme to
však my, kdo musíme otevřít dveře (Zj 3,20). Pak přichází Duch svatý,
aby v nás přebýval. Po dobu, kdy zůstáváme podřízeni jeho panství,
udržuje vládu nad naším životem. Náš vztah k němu jako k Pánu
přetrvává na základě naší lásky k němu a našeho rozhodnutí svěřit mu
autoritu nad naším životem.

3. Vláda. Míníme tím aktivní projev Boží vlády s cílem naplnit Boží
záměry. Jak jsme již viděli, Bůh vládne hmotnému světu pomocí
zákonů, které sám ustanovil. Lidem vládne skrze zákony a vlastnosti
mysli a skrze působení Ducha svatého. Používá přitom všech možných
druhů vlivů, jako jsou okolnosti, motivy, instrukce, přesvědčování a
příklady. Přímo pak Bůh působí skrze působení Ducha svatého na
lidský intelekt, emoce a vůli.
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Bůh vládne nejméně čtyřmi způsoby. Porozumění těmto způsobům
nám pomůže uvidět vztah mezi absolutně svrchovanou Boží vůlí, jak
se projevuje v uskutečňování jeho plánů, a vůlí člověka při jeho
svobodné činnosti.

a) Nčkdy Bůh nečiní nic, aby zabránil člověku v uskutečnění jeho
rozhodnutí. To neznamená, že Bůh schvaluje, když se člověk
dopouští hříchu, ale že nepoužívá svou moc, aby tomu zabránil.
Příklady nalezneme v Sk 14,15-16 a Ž 81,12-13.

b) Nčkdy Bůh zabrání člověku, aby se dopustil hříchu - svým půso-
bením jej ovlivňuje, aby nezhřešil. Příkl dy nalezneme v Gn 20,6;
31,24 a Oz 2,6. Žalmista se v Ž 19,13(14) modlí o tento druh
pomoci: "Nedopusť, aby tvůj služebník dobrovolně hřešil" (Podle
NIV).

c) Nčkdy, jako projev Božího řízení, Bůh zvrátí skutky zlých lidí a
použije je k dosažení dobrého výsledku. Už jsme uvedli příklad
takového Božího jednání v souvislosti s Josefem. Josefovi bratři
zhřešili, ale Bůh to obrátil k dobrému.

cl) Konečně, nčkdy se Bůh rozhodne omezit hřích a zlo. Biblická místa
jako Jb 1,12 a 2,6 naznačují, že Bůh určil hranice satanskému
působení. Pavel v 1K 10,13 prohlašuje, že Bůh rovněž určil meze
zkouškám a pokušením, které křesťané musí snášet.

Na Božím zaopatřování můžeme vidět, že Boží vláda nade vším je
vládou lásky. Tato láska nachází své nejvyšší vyjádření ve slovech
apoštola: "Víme, že Bůh všecko řídí k dobrému pro ty, kdo milují
Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí" ( Ř 8,28).
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17. Přiřaď prvky zaopatřování (pravý sloupec) k jejich popisům (levý
sloupec) .

. . . a Boží moc působí s mocemi,
jež jsou mu podřízeny.
Avšak, i když jim dovoluje
činit jejich vlastní rozhod-
nutí, on sám není příčinou
špatného jednání

... b Bůh vládne způsobem, kte-
rý mu umožňuje naplnit své
záměry. To znamená, že
někdy nedělá nic, někdy
zabraňuje, jindy proměňuje
k dobrému, a v ještě jiném
případě omezuje aktivitu,
která směřuje ke zlému .

. . . c Bůh dal svým tvorům přiro-
zené vlastnosti, skrze které
působí a zachovává je; Vše,
co Bůh stvořil, je na něm ve
své existenci naprosto zá-
vislé.

1) Zachovávání

2) Spolupůsobení

.3) Vláda

Účinky Božího zaopatřováni
Jaký dopad má zaopatřování na naši osobní zkušenost? Mnoho

míst Písma obsahuje Boží zaslíbení prosperity pro spravedlivého (viz
Lv 26,3-13 a Dt 28, 1-14). Bůh žehná těm, kdo mu patří - jeho
požehnání je příliš mnoho, než abychom je dokázali vyjmenovat.

Spravedliví se však často diví: "Proč i zlí prospívají? Proč unikají
trestu?" Ž.almista odpovídá takto: 1) jejich prosperita je pouze do-
časná, 2) Bůh bude nakonec soudit jejich bezbožnost (Ž. 37,16-22;
73,1-28; viz také Mal 3,13-21).

Takže když se tě někdo zeptá: "Proč Bůh neučiní přítrž všemu tomu
násilí?" můžeš s důvěrou odpovědět: "Jen počkej na poslední dějství
této hry. Bůh už začal uskutečňovat svůj plán vymýcení veškerého
sobectví, zoufalství, vzpoury a zkaženosti .. V jeho věčném plánu je
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obsaženo požehnání a prosperita pro všechny, kdo jej milují." Bůh
ještě prozatím svůj soud zadržuje a dává tak bezbožným příležitost k
pokání (Ř 2,4, 2 Pt 3,9).

Jiná otázka, kterou si často kladou křesťané, zní: "Proč musí být
věřící sužován tolika zkouškami, jestliže Bůh má absolutní vládu nad
událostmi tohoto života?" Bible poukazuje na několik důvodů:

1.. Zkoušky mohou být připuštěny, aby se věřící duchovně rozvíjel
(Ž 94,12, Žd 12,5-13).

2. Zkoušky mohou být prověřováním v přípravě na větší rozsah
služby (lK 16,9, Jk 1,2-12).

3. Soužení rovněž přinesou větší slávu Bohu - pokud na ně správně
zareagujeme (viz Jb ,kapitoly 1,2 a 42).

4. Zkoušky tvoří nedílnou součást povolání církve (J 15,18; 16,33,
Sk 14,22, 1Pt 4,12-19).

Na skutečnosti, že Bůh někdy aktivně zasahuje do lidských zále-
žitostí, můžeme vidět, že imy, když se modlíme, můžeme sehrát aktivní
roli v životech jiných lidí. Mojžíš se přimlouval u Boha, a Izrael byl
ušetřen úplného zničení. Našli bychom mnoho podobných příkladů
jak ve Starém, tak i v Novérn zákoně, kdy Bůh zasáhl, když se lidé
modlili. Bůh činí některé věci jako přímou odpověď na modlitby. Na
dru hé straně činí i věci, za které se nikdo nemodlil. Někdy Bůh činí
včci, které se zdají být opakem toho, za co se modlíme, protože ve své
svrchovanosti působí se zřetelem na naše větší dobro. Henry C. Thies-
sen to shrnuje takto: "Jestliže se nemodlíme za věci, které bychom
mohli obdržet skrze modlitbu, neobdržíme je. Pokud Bůh chce učinit
něco, zač se nikdo nemodlí, učiní to, aniž by se někdo za to modlil.
Pokud se modlíme za věci, které jsou v rozporu s Boží vůlí, odmítá
nám je udělit. Existuje tedy dokonalý soulad mezi Božím záměrem,
jeho zaopatřováním a svobodou člověka.' (1979, s. 129)

Jak jsme tedy viděli, křesťané občas trpí - jako výsledek toho, že žijí
ve zlém světč. Bůh, který má nad vším autoritu, ne vždy zabrání
bezbožným lidem v jejich zlém konání. Křesťané, stejně jako ne-
křesťané, mohou trpět následkem nehod a neopatrnosti. Bůh oby-
čejně nezasahuje do fyzikálních zákonů nebo naší svobodné volby.
Každý z nás žije ve světě, ve kterém je vystaven různým nehodám, a
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nakonec i smrti. Naším cílem není uskutečnit naše vlastní představy o
životě, ale spíše žít životem, který by přinesl slávu Bohu. Boží láska k
nám se nikdy nemční; a Bůh nám přislíbil, že jestliže jej milujeme, on
působí ve všech věcech pro naše dobro. S tímto vědomím se můžeme
pověřit do rukou našeho svrchovaného Boha v důvěře, že důvody,
proč způsobil nčkteré situace, proč některé jiné dovolil, aještě jiným
zabránil, nám jednoho dne budou lak zřejmé, jako jsou jemu.

18 Nyní svými vlastními slovy zodpověz otázku položenou na začátku
této části pojednávající o svrchované vládě: Jak mohl Bůh dovolit, aby
došlo k vraždě malého, nevinného dítěte? Použij k tomu svého po-
známkového sešitu.

19 Přečti si níže uvedená místa Písma a do prázdného prostoru vepiš
1, pokud se jedná () případ Božího zaopatřování při jeho jednání s
člověkem; 2, pokud jde o příklad osobní volby člověka, do které Bůh
nezasahuje.

· .. a Sd 15,16-19: Zaopat ření vodou unaveného Samsona

· .. b Sk 24,24-26: Félix odkládá své rozhodnutí přijmout evangelium

· .. c Da 2,10-23: Zjevení udělené Danielovi

· .. d Gn 22,13: Beran, který uvízl svými rohy v houští

... e Sd 11,30-36: Jiítáchův nerozumný slib Hospodinu

20. Vysvětli účinky Boží svrchované a zaopatřovací vlády v každé
z následujících situací. Při svých odpovědích vycházej z principů,
kterým bylo vyučováno v této lekci. Použij svůj poznámkový sešit.

a Jan sloužil v sousedství drsných gangů. Věrnč sloužil mezi lidmi,
až byl jednoho dne jedním z gangů ubit k smrti. Jeho smrt otřásla
společností, ve které žil. Díky jeho příkladu se mnozí mladí muži
a ženy z ulice setkali s Kristem.

b Robert umíral na rakovinu, avšak skrze modlitby svých přátel byl
zázračně uzdraven.

c Jakub zdolával se svými přáteli nebezpečný štít, když tu náhle spadl
a zlámal si obě nohy.

d Simona byla napadena a hrubě zbita, když šla ze shromáždění
domů. Tato událost u ní způsobila ještě větší snahu vést lidi ke
Kristu.
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e Když Roman, velice talentované dítě, vyběhl z restaurace, která se
nacházela u silnice, vběhl přímo pod kola rychle jedoucího auta a
byl na místě mrtev.

f Jindřich žije pouze sám pro sebe a je nepoctivý v obchodních
záležitostech. Přesto se zdá, že má úspěch ve všem, co dělá.

g Misionář během své cesty na letiště píchne pneumatiku a zmešká
tím letadlo. Později se dovídá, že uvedené letadlo se zřítilo a nikdo
z lidí na palubě tuto nehodu nepřežil.
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Před každým pravdivým tvrzením

napiš P, a N před tvrzením nepravdivým.

· .. 1. Svatost je vlastností Boží a vyjadřuje jeho absolutní dokonalost.

... 2. Protože Bůh je nekonečně svatý, a člověk hříšný,jejich vzájemný
vztah je neosobní.

· .. 3. Jelikož Boží svatost vyžaduje, aby se oddělil od všeho hříšného,
připravil ve svém milosrdenství a lásce cestu, jak toto oddělení
ukončit - tím, že se postaralo smírčí oběť.

· .. 4. Boží lásku je nejlépe vidět v tom, co Bůh říká.

· .. 5. Hodnota lásky se prokazuje tím, co daná osoba koná - to
znamená, že jednání člověka je projevem jeho lásky.

· .. 6. Jestliže Boha opravdu milujeme, ukážeme to svou poslušností.

... 7. Stvoření jako dílo Bohaje významné pouze tím, že nám zjevuje
majestátnost Boží moci. Nevypůsobuje však žádnou odezvu.

· .. 8. Boží svrchovaná vláda znamená, že Bůh nepodléhá žádné vnější
autoritě, a že může činit, co sám chce.

· .. 9. Když hovoříme o Božím dílu zachovávání vesmíru, míníme tím,
že Bůh aktivním způsobem udržuje vše, co stvořil.

· .. 10. Zaopatřování poukazuje na Boží schopnost všechno předvídat
a řídit celé stvoření k cíli, který mu určil: ustanovení království
pod vládou Ježíše Krista.

·.. ll. Boží vláda zahrnuje v sobě představu, že Bůh někdy určí meze
hříchu, bezbožnosti a zkoušek, které musí křesťané snášel.

... 12. I kdyžje modlitba činností, která nás přibližuje k Bohu, nikdy
nernůže ovlivnit jeho svrchované konání.

... 13. Bůh nejenom ustanovil přírodní zákony a lidem dal svobodnou
volbu, ale rovněž skrze tyto prostředky působí, aby naplnil své
záměry.

· .. 14. Boží zaopatřování zahrnuje princip, podle kterého křesťané
musejí v tomto světě trpět, zatímco hříšní lidé mohou očekávat
prosperitu.
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odpovědi na studijní otázky
10. V těchto oddílech Písma dal JežÍŠ svým učedníkům příkaz, aby
nesli zvěst o Boží lásce a spasení všemu stvoření. Bůh si nás vyvolil za
své posly, a naším úkolem je povědět všem o Boží lásce.

1. a svatý. c jak strašný je hřích.

b odděleni
ll. b) odhaluje Boží dobrotu, milosrdenství, trpělivost a milost. ..

2. c) naším Spasitelem, Ježíšem Kristem.

12. Tvoje odpověď. (V mnoha společnostech existuje veliká nevstota
ohledně toho, jak vznikl svět,jaký význam má život, smrt a soud. Zádný
jiný názor však není tak logický a uspokojivý, jako je názor biblický.)

3. Tvá odpověď by měla být podobná této: Bůh vyžaduje, abych byl
svatý. Chce, abych měl podíl na jeho svatosti.

13. a Pravdivé e Nepravdivé (Jeho stvořitelské či-
b Pravdivé ny pokračují při duchovním stvo-

ření, ke kterému dochází, když ně-
c Nepravdivé jaká osoba přijímá Ježíše Krista
d Pravdivé jako svého Spasitele.)

4. Mčl jsi odpovědět "Samařan", protože pouze jeho jednání bylo
správné. Praktickým způsobem uplatnil principy, které zastával.

14. Odpovědi b), d), e) a f) jsou správné.

5. b) Budeme mít přiměřené požadavky ...

15. b) Boží vláda, skrze kterou Bůh udržuje své stvoření, pečuje o ně ...

6. Tvrzení a, c, e a f jsou pravdivá.

16. a 3) Šťastná lidská existence cl) Sláva Boží

b 2) Duševní a morální rozvoj

7. Boží láska se činně projevuje v jeho dávání.

17. a 2) Spolupůsobení

b 3) Vláda

cl) Zachovávání
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18. Tvoje odpověď. Já osobně bych poukázal na skutečnost, že Bůh
dal člověku svobodnou volbu; takže člověk se může rozhodnout hřešit,
pokud po tom touží. Když k tomu dojde, nevinný trpí spolu s bez-
božným. Bible nám říká, že nakonec bude bezbožný Bohem souzen a
potrestán za zlo, které konal.

8. Naši lásku k Bohu ukazujeme svou poslušností a láskou k ostatním
lidem. (Vidíme zde zřetelně, že láska je aktivní silou.)

19. a 1) Boží zaopatřování.

b 2) Osobní volba člověka.

cl) Boží zaopatřování.

dl) Boží zaopatřování.

e 2) Osobní volba člověka.

9. 1. verš: moudrost a všemohoucnost (přirozené) a láska (charakte-
rová).

2. verš: všemohoucnost a všudypřítomnost (přirozené) a láska
(charakterová).

3. verš: svatost (charakterová).

4. verš: láska (charakterová).

20. Příklad a zobrazuje dva principy: utrpení může plynout z toho, že
žijeme pro Boha uprostřed bezbožného světa; někdy Bůh používá
jednání zlých lidí k uskutečnění dobrých záměrů. Příklad b ilustruje
skutečnost, že Bůh koná některé věci jako přímou odpověď na mod-
litby, aby tak obdržel slávu. Příklady cae ukazují, že všichni lidé
podléhají přírodním zákonům a jsou vystaveni nebezpečím tohoto
života. Příklad d poukazuje na skutečnost, že zkoušky někdy připra-
vují toho, kdo nimi prochází, na větší službu, a mohou přinést slávu
Bohu. Příklad ť ukazuje, že dokonce nekřest'ané mohou mít
užitek z Boží milosti. Nicméně, jestliže Jindřich nepodřídí svůj život
Bohu, stráví věčnost v oddělení od Boha a bude souzen za své zlé
jednání. Příklad g je ilustrací skutečnosti, že v některých případech,
kdy nám naše plány nevycházejí, Bůh jedná skrze okolnosti k našemu
dobru.
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LEKCE 3
KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ
NEVIDITELNÉHO BOHA

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

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

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

66



.. ' ... . '

.......

osnova lekce
Kristovo lidství

Kristovo božství

Jednota božství a lidství v Kristu

Kristovo dílo

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

II uvést biblické důkazy božství a lidství Ježíše Krista.

1I pojednat o charakteru a účelu vtělení.

1I rozpoznat dílo Kristovo a jeho význam.

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

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

rozvinutí lekce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a rozumově. b duchovně.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Lidský původ

2) Lidský rozvoj

3) Lidský zevnějšek

4) Lidská omezení

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

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

Božská práva
Z celé řady důkazů Kristova božství budeme nejdříve uvažovat

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

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

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

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

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

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

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

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

na to, že Ježíš je Bůh.

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

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

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

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

Ježíšova láska se projevovala mnoha způsoby. Ježíš ukazoval
opravdovou pokoru a tichost. Když začal svou veřejnou službu, byl
motivován touhou sloužit (Mt 20,28). Jako Mistr a Učitel předvedl
pravý význam služby, když svým "studentům" umyl nohy (J 13,14). Byl
vlídný a laskavý k hříšníkům (L 7,37-39.44-50), k pochybujícím

73



ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

(J 20,29) i k těm, kdo jej opustili (L 22,61, J 21, 15-23). Láskou
demonstroval tytéž principy, kterým učil.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) jeho charakterovými vlastnostmi - láskou a svatostí.

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

d) způsobem, kterým byl přijat svými vlastními lidmi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Kristus je lidskou osobou, která přijala božství.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

člověka takovou důležitost.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c Kristova smrt plně obnovila vztah mezi Bohem a člověkem.

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

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

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

Vzkříšení
Dílo našeho Pána Ježíše Krista by bylo zůstalo nedokončené a

marná by byla i naše víra, kdyby Ježíš nebyl vzkříšen (IK 15,14). Tato
událost znamenala dokončení Ježíšova díla zde na zemi. Kristovým
vzkříšením se křesťanství odlišuje od všech ostatních náboženství.
Žádné jiné náboženství nernůže prohlásit, že hrob jeho zakladatele je
prázdný. My křesťané se neshromažďujeme na místě, kde spočívají
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pozůstatky našeho Pána - vždyť on nezůstal v hrobě! My jej vyvyšujeme
jako živého Spasitele! Ježíš zvítězil nad smrtí! Protože je živý, stali
jsme se dědici věčného života.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c Božství našeho Pána je vzkřfšením potvrzeno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·.. i Vzkříšení je pro věřícího zárukou, že ti, kdo umírají v Kristu,
budou vzkříšeni z mrtvých.

85



ÚHELNÉ KAMENY PRA VOY

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

a) Lidská omezení a lidská jména

b) Lidský rodový původ

c) Lidská hříšnost

d) Lidský vzhled a rozvoj

2. Biblické důkazy Kristova božství poukazují na skutečnost,

a) že Ježíš pravidelně uplatňoval svá božská práva.

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

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

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

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

b) měl lidskou přirozenost.

c) měl božskou přirozenost.

d) byl opravdovým Bohem i opravdovým člověkem.

4. JPísmo nám zjevuje, že Ježíš Kristus

a) je člověkem, který přijal na sebe božství.

b) je božskou osobou, která přijala naše lidství.

c) měl některé vlastnosti lidské bytosti.

d) měl některé vlastnosti, které přináleží k božství.

5. Hlavním účelem vtčlení bylo

a) uvést v činnost Boží plán vykoupení člověka.

b) ukončit panství zákona staré smlouvy.

c) dát lidstvu morální příklad k následování.

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

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

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

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

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

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

1. Ježíš se rozvíjel všemi uvedenými způsoby.

10. a), c) a d) jsou PRAVDIVÁ

2.21 a b jsou PRA VOlV Á

ll. a, c, a d jsou pravdivé důvody.

3. a 4) Lidská omezení

b 5) Lidská jména

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Všechna tvrzení kromě b a h jsou správná.

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

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

d 3) Lidský zevnějšek

e 2) Lidský rozvoj

c Mesiáš, Kristus, Pomazaný
(Sk 2,36).
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LEKCE 4
DUCH SVATÝ:
MOUDRÝ SPRÁVCE

Divil ses už někdy, proč Ježíš řekl svým následovníkům: "Prospěje
vám, abych odešel" (J 16,7)? Bylo to z důvodu jeho lidství, které jej
omezovalo, takže mohl být přítomen v určitém okamžiku pouze na
jednom místě. Nicméně Ježíš dobře věděl, že když přijde Duch svatý,
aby jej nahradil, nebudou zde žádná omezení ani co se týče doby, po
kterou zde bude moci zůstat, ani díla, které bude moci konat.

Bůh nás tedy skrze Ducha svatého nejenom pověřil úkolem, ale
také zůstává s námi a uschopňuje nás, abychom jej mohli vyplnit. A
navíc v nás ještě přebývá, osobně nás vede, dává nám obecenství,
povzbuzení a zaopatření pro všechny naše duchovní potřeby.

V předcházejících lekcích jsme mohli vidět, jaký zájem má Bůh na
vykoupení člověka. V minulé lekci jsme viděli, že Kristus tak miloval
každého člověka, že se hluboce ponížil a stal se jedním z nás. Nyní,
když svou pozornost obrátíme k Duchu svatému, uvidíme tutéž lásku
k člověku a tytéž udivující vlastnosti jeho osoby.

Modlím se o to, aby se vliv osoby a díla Ducha svatého stal pro tebe
během studia této lekce větším, než kdykoli předtím. Skrze to se
prohloubí tvůj osobní vztah s ním a bude to pak patrné i na tvé službě
jiným (2K 3,18).
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studijní činnost
1. Postupuj podle směrnic uvedených v lekci 1. Je velice důležité, aby

sis vyhledal a přečetl všechny uvedené biblické odkazy, protože
jsou nepostradatelné pro pochopení celé lekce.

2. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si zkontroluj.

3. Znovu si projdi lekce 1-4. Pak-zodpověz otázky uvedené ve Studijní
zprávě za 1. část.

rozvinutí lekce

BOŽSTVÍ DUCHA SVATÉHO
Když jsme v první lekci uvažovali o Boží přirozenosti, hovořili jme

o jeho podstatě a všimli si následujících věcí:

1. Bůh je duch. 4. Bůh je trojjediný.

2. Bůh je jeden. 5. Bůh je věčný.

3. Bůh je osobní bytost. 6. Bůh je neměnný.

Rovněž jme viděli, že tyto božské vlastnosti se vztahují ve stejné
míře jak na Otce, tak na Syna i Ducha svatého. Tyto tři Osoby si jsou
rovny ve slávě a sdílejí společně věčný majestát. Protože všechny tři
osoby v Trojici mají výše zmíněné vlastnosti, neopakovali jme je opět,
když jme uvažovali o Kristu, a nebudeme je také opakovat v případě
Ducha svatého. Nicméně chceme alespoň krátce opětovně zdůraznit
skutečnost, že Duch svatý je pravý Bůh a že má charakteristické
vlastnosti osoby. Nejdříve se budeme zabývat jeho božstvím.

Božství Ducha svatého se zakládá na jeho vlastnostech, jeho vztahu
s ostatními osobami v Trojici, na božských jménech, která mu jsou
udělována, a na jeho díle.

Vlastnosti božské přirozenosti
Úkol 1. Rozpoznej božské vlastnosti připisované Duchu svatému.

Duch svatý má vlastnosti božské přirozenosti. Například je věčný.
Slovo věčny znamená "nekonečný se zřetelem na čas trvání, to zname-
ná - bez počátku, konce nebo omezení". Takže se zde jedná o vlastnost
Boží. Inspirovaný pisatel listu Židům prohlašuje, že Duch svatý je
věčnym Duchem (Duchem, který nepomíjí - EP; Žd 9,14). Věčný je
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zde použito stejným způsobem jako kdekoli jinde, kde se popisuje
věčnost Boha Otee a Ježíše Krista, Syna Božího.

Dueh svatý má rovněž tyto následující vlastnosti:

1. Je všudypřítomný. Žalmista David prohlásil: "Kam odejdu před
tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?" (Ž 139,7-10).

2. Je vševědoucí. Pavel, když líčí božské vlastnosti Ducha ko-
rintským věřícím, si všímá skutečnosti, že "nikdo nepoznal, co
je v Bohu, než Duch Boží" (IK 2,10-11). Navíc ten, který zná
myšlenky Boží, zná také Boží vůli a uschopňuje nás modlit
se v souladu s ní (Ř 8,26-27).

3. Duch svatý je všemohoucí. Má tedy moc a schopnost uskutečnit
bez jakýchkoli omezení všechny Boží záměry (L 1,35, Sk 1,8).

1. Urči každou z uvedených božských vlastností připisovaných Duchu
svatému, a to tak, že přiřadíš vlastnost (pravý sloupec) k jejímu popisu
(levý sloupec).

· .. a Nepřítomnost jakýchkoli
omezení nebo vázanosti na
čas

· .. b Schopnost naplnit vesmír
takovým způsobem, že je
všude přítomen

· .. c Vlastnost, která umožňuje
Duchu svatému konat bez
omezení všechno, co je Boží
vůlí

... d Neomezené poznání

1) Všemohoucnost

2) Vševědoucnost

3) Všudypřítomnost

4) Věčnost

Tituly božské přirozenosti
Stojí za povšimnutí, že když apoštol Petr oslovil prolhaného Ana-

niáše, konstatoval, že tím, že Ananiáš lhal Duchu svatému, lhal Bohu
(Sk 5,1-4). Tímto připisuje apoštol Petr Duchu svatému božství. Rov-
něž apoštol Pavel potvrzuje tuto skutečnost, když říká, že jsme promě-
ňováni ke Kristovu obrazu Duchem svatým, jenž je Pánem
(2K 3,17-18). V době apoštola Pavla bylo oslovováno titulem Pán
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pouze božství. Ve skutečnosti by v oněch dobách jak římští císařové,
tak egyptští vládcové nedovolili, aby je jejich poddaní oslovovali titu-
lem Pán dříve, než si oficiálně přisvojili status božství. Toto používání
potvrzuje skutečnost, že když Pavel hovoří o Duchu svatém jako Pánu,
uznává tím jeho božství.

2. Které z následujících biblických odkazů lze použít jako důkazy
božství Ducha svatého?

a) Pavel hovoří o Duchu svatém jako o Pánu.

b) JežÍŠ hovoří o Duchu svatém jako Rádci.

c) Izajáš mluví o Duchu Pána (Hospodina; lz 11,2).

d) Petr tvrdil, že lhaní Duchu svatému je lhaním Bohu.

Spojení uváděná ve vztahu k božské přirozenosti
Několik biblických veršů odhaluje božství Ducha svatého skrze

spojení, která ve vztahu s ním uvádějí. V prvních dvou z níže uvede-
ných příkladů se božství Ducha svatého považuje za samozřejmé na
základě jeho spojení s ostatními osobami Trojice. Nacházíme zde jak
rovnost osob, tak i božství.

1. Mt 28,19 - křestní [ormule: "... křtěte je ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého."

2. 2K 13,13 - apoštolské požehnání: "Milost našeho Pána Ježíše
Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi."

3. lK 12. V této kapitole vidíme církev jako tělo Kristovo (v. 27).
V této církvi Bůh ustanovil služby, aby napomáhaly jejímu rozvoji
(verš 28). Je to pak Duch svatý, který svrchovaně rozděluje tomuto
tělu dary (v. 11). Vzájemné vztahy, které zde můžeme vidět, lze
vysvětlit pouze na základě plné rovnosti osob v Trojici. Pouze na tomto
základě může Duch svatý svrchovaným udílením darů, jak sám chce,
uplatňovat svá božská práva (2K 12,4-6.11).

4. Sk 28,25-28. Pavel nám umožňuje, abychom tomuto předmětu
lépe porozuměli, když říká, že to byl Duch svatý, kdo promluvil slova
zaznamenána v Iz 6,9-10 - slova, která podle Izajáše byla vyřčena
Bohem. Porovnej si tato dvě místa. Ze srovnání vyplývá, že jelikož je
Duch svatý představitelem Boha Otce, zastupuje jej zde na zemi. Je
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to zřejmé i z dalších příkladů: Duch svatý přivádí lidi ke Kristu (J 6,44),
zjevuje pravdu (J 14,26; ]6,13) a vede (Ř 8,14).

5. Gn 1,26. Spojené úsilí Otce, Syna i Ducha svatého je patrné když
Bůh říká: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem." Množné číslo
zde naznačuje pluralitu osob v Bohu, jak jsme již viděli v lekci
1. Z uvedeného místa tedy vyplývá závěr, že všichni tři se aktivně
podíleli na stvoření.

Odkazy, které poukazují na vztah Ducha svatého ke zbylým osobám
Trojice, zároveň biblicky demonstrují, že Duch svatý je Bohem, a že
je rovem Otci i Synu.

3. Přiřaď biblická místa (levý sloupec) k důkazům, která tato místa
poskytují pro božství Ducha svatého (pravý sloupec).

... a Sk 28,25-28, Iz 6,9-10

... b lK 12

... c 2K 13,14

... d Gn 1

... e Mt 28,19

1) Pluralita osob v Bohu při stvo-
ření

2) Dílo Ducha svatého na zemi

3) Božská svrchovanost

4) Rovnost osob v Trojici

PERSONALITA DUCHA SVATÉHO
Úkol 2. Identifikuj základní prvky osoby Ducha svatého.

Základní prvky osoby
V 1. lekci jme viděli, že existují tři základní složky osoby: 1) intelekt

(schopnost myslet), 2) senzibilita (schopnost cítit) a 3) vůle (schopnost
rozhodovat se). Podívejme se nyní na místa Písma, která hovoří
o Duchu svatém, abychom viděli, že se tyto vlastnosti týkají i jej.

Bible zcela zřetelně ukazuje, že Duch svatý je osobou. Své mis-
trovské p0ednání O životě v Duchu Pavel končí zmínkou o "úmyslu
Ducha" (R 8,27), což poukazuje na intelektuálni schopnost Ducha.
Tentýž apoštol připisuje Duchu také senzibilitu (Ř 15,30). Je tím
míněna schopnost Ducha svatého cítit - v tomto případě pociťovat
lásku a schopnost vyjádřit pocity. A konečně, korintským věřícím Pavel
vysvětluje svrchované působení Ducha svatého, který, udílí věřícím
dary, jak sám chce (lK 12,1). Tato skutečnost jednoznačně dokazuje,
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že Duch svatý má vůli - schopnost chtít a rozhodovat se. Tato biblická
místa nám tedy ukazují, že Duch svatý má všechny základní prvky
osoby.

4. Přiřaď základní složky osoby (pravý sloupec) k jejich definici nebo
popisu (levý sloupec).

· .. a Schopnost, která umožňuje
činit rozhodnutí

· .. b Schopnost myslet, uvažovat
a znát

· .. c Schopnost cítit a vyjadřovat
pocity

1) Intelekt

2) Senzibilita

3) Vůle

Další prvky osoby
Kromě již uvedených základních složek osoby existují i jiné prvky,

které nám mohou být nápomocny při snaze porozumět personalitě.
Patří zde 1) osobní asociace (spojení), 2) osobní dílo, 3) osobní jména,
4) osobní zájmena a 5) zacházení odpovídající osobě. Jak uvidíme,
všechny tyto vlastnosti se vztahují na osobu Ducha svatého.

1. Osobní asociace. Již jsme poznamenali, že při křestní formuli a
apoštolském požehnání je Duch svatý spojován s Otcem a Synem.
Tato asociace s jinými osobami předpokládá personalitu. Nebylo by
to hloupé přikázat někomu, aby křtil ve jméno Otce i Syna i "síly",
"dechu", "moci" nebo "větru"? (Mt 28,19) Opravdu by to bylo hlou-
postí, protože jenom osoba se může připojovat a jednat společně s
jinými osobami.

Toto je zcela jistě i skutečnost, na základě které napsali apoštolové
a starší během jeruzalémského jednání: "Toto jest rozhodnutí Ducha
svatého i naše: Nikdo aľ vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi,
které jsou naprosto nutné ... " (Sk 15,28). Z toho, že je Duch svatý
spojován s ostatními osobami Trojice zcela jasně vyplývá, že je pova-
žován za osobu.

2. Osobní dílo. Když budeme uvažovat o činnosti Ducha svatého,
jak nám ji zjevuje Písmo, uvidíme, jak tato činnost dává plnější význam
jeho osobě. Neopomeň si přečíst všechna uvedená místa.
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Biblický odkaz Činnost mající osobní
charakter

2Pt 1,21
Duch svatý zjevuje, motivuje a
uschopňuje.

1K 2,10 Duch svatý zkoumá.

Sk 13,2, Zj 2,7
Promlouvá, povolává lidi do
služby.

J 15,26 Svědčí.

Vede svůj lid při službě, často
Sk 16,6-7 JIm zakazuje nebo zabraňu-

je v nějaké činnosti.

t~8,26 Přimlouvá se za nás.

J 14,26 Vyučuje.

J 16,8-11 Kárá.

J 16,13 Vede nás.

J 16,14 Oslavuje Krista.

J 3,5 Působí v nás znovuzrození

5. Co nám všechny výše uvedené činnosti odhalují ohledně přiroze-
nosti Ducha svatého? Svou odpověď si zapiš do poznámkového sešitu.

3. Osobní jména. V předvečer svého ukřižování Ježíš vysvětlil svým
učedníkům, že je již brzy opustí. Protože věděl, že jeho odchodem
budou zároveň připraveni o jeho vedení, ujišťování a radu, přislíbil
jim: "Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce" (J 14,16).

Ježíšjim také okamžitč vysvětlil, že to bude Duch svatý, kdo zaujme
jeho místo CJ ]4,26). Ujišťoval, že stejně, jako on přišel, aby ukázal,
jaký je Otec, Duch svatý bude po svém příchodu zjevovat Ježíšovu
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přirozenost a oznamovat lidem jeho vůli (srov. J 14,15-18.26; 15,26;
16,13-15). Vidíme, že Duch svatý je nazýván Přímluvcem, a že byl
poslán, aby zaujal Ježíšovo místo a sloužil místo něj jako jiný Přímluv-
ce. Tato zodpovědnost - jednat v Ježíšově zastoupení - vyžaduje
pronikavou inteligenci, citlivou a vnímavou osobnost.

Ducha svatého poslal Otec jako odpověď na Synovu pros-
bu (J 15,26). Jeho úkolem je oslavit Syna a sloužit duchovním potře-
bám věřících. Je nazýván Duchempravdy (J 14,17), Duchem života
(Ř 8,2), Duchem milosti (Zd 10,29), Duchem synovství (Duchem
přijetí za syny; Ř 8,15, Ga 4,5-7), Duchem zaslibeni (Sk 1,4-5), Duchem
svatosti (Ř 1,4) a Přímluvcem (Rádcem; J 14,16.26). Je to jeden a týž
Duch svatý, který oslavuje Ježíše, činí nám ho reálným a pokra-
čuje v jeho díle na zemi.

Tento Rádce je rovněž nazýván svatým Duchem Božím (Ef 4,30),
Duchem Ježíšovým (Sk 16,7), Duchem Kristovým (Ř 8,9), Duchem
Ježíše Krista (F 1,19) a Duchem Božím (11 4,2). Ačkoli jména mohou
být odlišná, je zde stále míněna jedna a táž osoba. Jednotlivá jména
prostě naznačují rozličné stránky její přirozenosti a díla.

4. Osobní zájmena. Jistě sis už všiml, že 14.,15. a 16. kapitola Janova
evangelia se zaměřuje na Ducha svatého. Je význačné, že Jan používá
osobních zájmen, aby upoutal naší pozornost ke skutečnosti, že Duch
svatý je osobou. Například v J 16,13, když se hovoří o Duchu svatém,
je použito zájmeno mužského rodu ekeinos aje tím zcela jasně nazna-
čeno, že Duch svatý je osobou. Stejného zájmena je použito ve vztahu
k Ježíšovi v 11 2,6; 3,3.5.7.16.

5. Zacházení odpovidajici osobě. Konečně, i skutečnost, že s Du-
chem svatým je zacházeno jako s osobou, poukazuje na jeho perso-
nalitu. Písmo ukazuje, že Ducha svatého lze pokoušet (Sk 5,9), zarmu-
covat (Ef 4,30), lze mu lhát (Sk 5,3), rouhat se mu a mluvit proti němu
(Mt 12,31-32), odporovat mu (Sk 7,51) a vysmívat se mu (urážet jej;
Zd 10,29). Vůči neosobní síle by takovéto jednání nebylo možné,
stejně, jako by nebyly možné adekvátní odezvy na její straně.
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6. Které z uvedených termínů lze vhodně použít při charakte-
rizování Ducha svatého? Zakroužkuj písmena před možnostmi, které
sis zvolil.

a Rádce

b Průvodce

h Někdo, koho lze pokoušet

iOsoba

c Neosobní síla j Učitel

d On k Někdo, kdo má intelekt

e Božství I Svrchovaný

f Přímluvce m Někdo, kdo cítí

g To n Někdo, koho lze urážet.

Je velmi důležité, abychom chápali, že Duch svatý je osobou. Když
vidíme, že se jedná o jednu z osob Trojice, uvědomujeme si zároveň,
že on je hoden toho, abychom jej uctívali, je hoden naší víry, lásky a
cti. Měli bychom se snažit, aby nás Duch svatý mohl plně vlastnit a
používat pro svou slávu a čest.

SLUŽBA DUCHA SVATÉHO
Jednu stránku služby Ducha svatého jme již vidčli - když působil

spolu s Otcem a Synem při stvoření. V souvislosti s touto jeho účastí
žalmista říká: "Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak
obnovuješ tvářnost země" (Ž 14,30). Tento odkaz také hovoří o úloze,
kterou sehrává Duch svatý při udržování (zachovávání) stvoření a při
pečování o ně.

Když prorok Izajáš mluví o nekonečné velikosti Boží moci, jak se
projevila při stvoření a nadále projevuje při jeho zaopatřování, táže
se: "Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho
k poznání?" (Iz 40,13). Kdy? uvažujeme nad touto otázkou, rázem si
začínáme uvědomovat omezenost lidských schopností poznat tajem-
ství Boha. Takže jediné, co můžeme odpovědět, je že toho, co doká-
žeme pochopit o Duchu svatém, není mnoho, zato však můžeme být
osloveni, požehnáni a vedeni jeho přítomností a můžeme se nechat
zmocnit jeho mocí. I když jeho tajemstvím nerozumíme, můžeme vidět
účinky jeho služby - stejně, jako můžeme vidět účinky větru (J 3,8).
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Zatímco tedy ohraničený člověk nedokáže plně pochopit neome-
zenou činnost Ducha, může se snažit alespoň prozkoumat některé z
všeobecných oblastí působení Ducha svatého, jak nám je odhaluje
Písmo. Písmo nám poskytuje dosti úplný obraz osoby Ducha svatého
i široký rozsah jeho služby. Budeme uvažovat o jeho službě ve vztahu:
1) k nevěřícímu světu, 2) k jednotlivým věřícím, 3) k církvi jako celku.

Ve vztahu k nevěřícímu světu
Úkol 3. Vyber příklady různých způsobů, kterymi Duch svatý slouží

nevěřícímu světu.

Účast Ducha svatého můžeme vidět nejenom při stvoření a jeho
následném zaopatřování, ale rovněž v případě nevěřícího světa. Podle
J 16,8-11 Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, spravedlnosti a soudu.

1. Usvědčuje z hříchu. Ježíš řekl, že když Duch svatý přijde, "ukáže
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne
nevěří. .. " (J 16,8-9). Duch svatý přesvědčuje lidi o hříchu, jenž spočívá
v tom, že nevěří v Ježíše Krista.

2. Ukazuje, v čem je spravedlnost. "Spravedlnost v tom, že odcházím
k Otci a již mne nespatříte" (J 16,10). To znamená, že Duch svatý
zjevuje lidem spravedlnost Pána Ježíše Krista a nespravedlnost všech
ostatních lidí. Připomíná jim, že je to z důvodu Ježíšova vítězství nad
hříchem, když Bůh nyní prohlašuje hříšníky za spravedlivé a činí je
spravedlivými skrze víru v Ježíše.

3. Ukazuje, v čem je soud. "Soud v tom, že vládce tohoto světa je již
odsouzen" (J 16,11). Duch svatý přesvědčuje nevěřícího o soudu tím,
že mu ukazuje vztah mezi Kristovou smrtí, vzkříšením a soudem nad
světem. Skrze svou smrt a vzkříšení se Ježíš stal vítězem nad nepří-
telem - satanem. Tento nepřítel je odsouzen k věčné smrti. Křížje tedy
znamením zaplacení dluhu: trestu za hřích. Znamená rovněž, že se
zde nabízí oběť smíření pro všechny, kdo jej přijmou, a také zrušení
moci satana a hříchu.

Ježíšovo vyučování o službě Ducha svatého (J 14,16-17.26; 15,26;
16,5-15) nás vede k závěru, že během Ježíšovy nepřítomnosti zde na
zemi je to Duch svatý, který v Otcově zastoupení svědčí nevěřícímu.
Duch svatý jej usvědčuje ze hříchu a táhne ke Kristu (J 6,44). Jako
věřícímu mu pak osvětluje jeho zodpovědnost (11 1,9).
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7. Která z následujících tvrzení jsou PRA VDlVÝMI příklady způso-
bů, kterými Duch svatý slouží nevěřícímu světu? Zakroužkuj písmena
před těmi, které sis zvolil.

a Duch svatý ukazuje nespravedlivému člověku, že jediný způsob,
jak může být ospravedlněn, je skrze víru v Kristovu smírčí oběť.

b Duch svatý svou přítomností na zemi dobyl konečného vítězství
nad satanem.

c Skrze zjevení, že Kristus vzal na sebe naše hříchy a zaplatil za ně
jednou provždy, je Duch svatý schopen přesvědčit nevěřícího
o Božím soudu.

d Duch svatý usvědčuje nevěřícího ze hříchu.

Ve vztahu k jednotlivým věřícím

Pomoc Ducha svatého
Úkol 4. Vysvětli šest způsobů, kterými Duch svatý pomáhá věřícím.

Uvažujme o službě Ducha svatého věřícím ve dvou kategori-
ích: l ) jeho pomoc, 2) jeho křest. Ježíš řekl svým učedníkům, že jim
prospěje, když on odejde, protože Duch svatý v tom případě přijde a
bude jim pomáhat (J 16,7). Zasnu nad tím, kolik různých druhů
pomoci může od něj věřící přijímat.

1.. Věřícími se stáváme působením Ducha svatého. Jako nevěřící jme
byli duchovně mrtvi, ale když jme v pokání a ve víře přišli k Bohu,
narodili jme se duchovně. Stali jme se novým stvořením (2K 5,17).
Narodili jsme se znovu skrze Ducha svatého a obdrželi jsme novou
přirozenost. Tuto zkušenost teologové nazývají znovuzrozením
(J \5-7, Ef2,5, Tt 3,5).

2. Přijali jme od Ducha svatého moc ke svědectví (Sk 1,8) Když se
rozhodneme nést dobrou zprávu jiným, obyčejně vyvstanou problémy.
Okolnosti, lidé a zlí duchové se nám snaží v tom zabránit. Potřebujeme
zvláštní moc, abychom dokázali překonat tyto překážky. Duch svatý
je zdrojem moci, z kterého potřebujeme čerpat, má-li být naše svě-
dectví účinné.

3. Duch svatý nám slouží jako učitel (J 14,26; 15,26; ]6,13). Možná
nepatřím k privilegované třídě, ale když se obrátím k Duchu svatému
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s prosbou o pomoc, bude mě vyučovat. Je ochoten mi zjevit Boží
pravdy právě tak jako komukoli jinému (1K 2,12-14).

4. Duch svatý nám také pomáhá tím, že se za nás přimlouvá. To
znamená, že naše prosby předkládá nebeskému Otci. Už se ti také
někdy stalo, žes prostě nevěděl, jak se modlit v dané situaci? Někdy
se nám dokonce zdá, že se vůbec nedokážeme modlit. V takových
situacích můžeme počítat s modlitbou Ducha svatého (Ř 8,26).

5. Duch svatý nás vede ze dne na den k vítěznému, Kristu podobnému
životu. Když se znovuzrodíme a Duch svatý začne přebývat v našem
životě, rázem si uvědomíme, že máme dvě přirozenosti: jednu, jež se
týká přirozeného, fyzického, a druhou, která se týká duchovní stránky.
Objevíme, že naše tělo je stále ještě vystaveno pokušením. Boj mezi
dobrem a zlem, který zakoušíme uvnitř, je podrobně vylíčen v sedmé
kapitole listu Římanům. Pavel říká: "Vím totiž, že ve mně, to jest v mé
lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale
vykonat U7. ne" (Ř 7,18). Zde apoštol nebere v úvahu pomoc Ducha
svatého, zato v 8. kapitole se v souvislosti s vítězným životem o něm
zmiňuje 19krát. Vláda Ducha svatého v životě křesťana je tím tajem-
stvím, ve kterém spočívá vítězství nad hříchem. Duch svatý má zájem
o náš duchovní rozvoj. Chce nám ukázat, jak překonat naší sobeckou
přirozenost (Ř 8, ]-14).

Místo a význam, který v našem životě dáme Duchu svatému, roz-
hodne o našem charakteru. Člověk se nerodí s pevně stanovenými
návyky. Náš charakter je výsledkem návyků, které jme získali opako-
vaným jednáním. Charakter tělesného člověka, který žije pouze proto,
aby uspokojoval žádosti těla, představuje nechutnou a žalostnou podí-
vanou. Naproti tomu charakter duchovního člověka, člověka, který
dovolí Duchu svatému, aby jej vedl, je zcela odlišný, jak ještě uvidíme.
Řešení, které nabízí apoštol Pavel, je toto: "Žijte z moci Božího
Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přiroze-
nost" (Ga 5,16).

6. Duch svatý působi požehnané ovoce křesťanského života. Jednou
se mě jeden přítel ptal, jak je možné, že skupina lidí, kteří tvrdili, že
mají velice úzký vztah s Duchem svatým, se vychloubala před jinými
svou vlastní duchovností. Řekl, že si nedokáže představit, že by se
Duch svatý sám sebou vychloubal. Zcela jsem s ním souhlasil. Aby-
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chom se vyhnuli jak tělesnosti (uspokojování žádosti těla), tak vyuměl-
kované duchovnosti, musíme chodit Duchem.

Chození Duchem předpokládá, že člověk je na něm neustále závislý
a že věří, že Duch svatý je s to poskytnout vysvobození vjakékoli oblasti
lidského života. I když nám není slibován život bezhříšné dokonalosti,
budeme úžasným způsobem proměněni, když nás Duch svatý bude
naplňovat a ovládat. Namísto skutků lidského těla (Ga 5,19-21) bude-
me přinášet ovoce Ducha, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (G a 5,22-23). Tyto
vlastnosti - toto ovoce - jsou vlastnostmi Ducha svatého. Měli bychom
se blíže podívat na naše postoje, vztahy a jednání, zda jsou opravdu
ztělesněním těchto vlastností, anebo vykazují nedostatek ovoce. (Pro
podrobnější studium ovoce Ducha, viz kurs ICI v Programu křes-
ťanské služby pod názvem Život v hojnosti - studium křesťanského
charakteru. )

8. Vysvětli jednotlivé způsoby, kterými Duch svatý pomáhá věřícím.

a Znovuzrození: .

b Svědectví: .

c Vyučování: .

d Přímluva: .

e Vedení: .

f Ovoce: .

Křest Ducha svatého
Úkol 5. Urči terminy, které se vztahují ke křtu Duchem.

Důvěrný vztah mezi Duchem svatým a věřícím je v Bibli ilustrován
několika popisnými termíny. Jedním z nich,jakjsme již vidčli,je slovo
křest a znamená "ponoření" (Mt 3,11, Sk 1,5). Co se stane, když je
někdo ponořen do vody? Je celý mokrý! Na něm celém je voda. Jak
slavné je moci vědět, že pro nás, pouhé lidské bytosti, je možné,
abychom byli zcela proniknuti samým Bohem!

Jiným termínem, který je používán pro vylíčení vztahu věřícího a
Ducha svatého, je naplnění (Sk 2,4; 4,31). Když je nějaká mísa plná,
nemůže již pojmout více. Stejným způsobem Duch svatý touží dát nám
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tolik své moci a slávy, že víc už nedokážeme přijmout. Pak budeme
mít moc, moudrost a pomazání potřebné k tomu, abychom se líbili
Bohu a efektivně sloužili v těle Kristově. Duchem můžeme být naplňo-
váni opakovaně, jak tomu bylo u věřících v první církvi. A jak naše
kapacita poroste, Duch svatý nás bude plnit svou božskou plností až
po tyto nové úrovně. Věřící jsou nabádáni: "Naplněni buďte Duchem"
(Ef 5,18 K). Ať je naší touhou být stále plnými Ducha!

Třetí způsob, jak můžeme hledět na tento vztah, lze vyjádřit slovy:
Duch svatý je na nás vylit (113,1-2). Joel hovoří o podzimních deštích,
na které rolníci v Izraeli vždy úzkostlivě čekali. Bez nich by úroda
nedozrála ke žni. Kéž bychom i my takto toužebně očekávali vylití
Ducha svatého na naše církve i na náš život, abychom dosáhli plného
potenciálu, který nám byl dán k šíření Boží slávy.

V Novém zákoně můžeme vidět, že k tomu, aby došlo k tomuto
zvláštnímu dílu Ducha svatého, které označujeme termínem vylití,
musíme projít počáteční zkušeností. Nicméně bychom na tento počá-
teční křest neměli hledčt jako na vyvrcholení našeho chození s Du-
chem.

Na základě zkušenosti věřících, jak ji máme zaznamenanou ve
Skutcích, můžeme vědět, že po počátečním křtu (Sk 2) prožívali věřící
další naplnění (Sk 4,31). Poté, co byli uvedeni do života v Duchu,
chodili s ním a duchovně dozrávali. Jako příklad ti může posloužit
srovnání těchto míst: 2K 3,18, Ř 8,29 a 2Pt 3,18. Tento vztah by měl
být ze dne na den krásnější. Jak čas míjí, měl by se stávat patrným náš
opravdový duchovní růst. Duch svatý, který v nás začal dobré dílo, je
také i dokončí, zatímco s ním budeme chodit (Fp 1,6).

9. Doplň následující tvrzení tak, že do vyhrazeného prostoru vepíšeš
jedno z těchto slov (nejlépe se hodící): křest, naplnění, vylití.

a Z Božího pohledu se křest v Duchu jeví jako .

b Ncpokřtčni věřící, kteří hledají první krok do života v Duchu,
potřebují Duchem.

c Prvek, který poukazuje na kapacitu věřícího k přijímání Ducha, se
nazývá .
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Symboly Ducha svatého
Úkol 6. Uved', jakým způsobem můžeš aplikovat ve svém životě pojetí,

která tvoří náplů jednotlivých symbolů Ducha, abys mohl Pánu
lépe sloužit.

Nemohli bychom uzavřít toto studium učení o Duchu svatém, aniž
bychom se zmínili o biblických symbolech, které popisují určité aspek-
ty díla Ducha svatého. Vyhledej si všechna místa, která jsou uvedena
v tabulce, a zjisti, jakým způsobem jsou jednotlivé symboly použity.
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Verš Symbol Popis

1. Ml 3,11 Oheň
Spaluje všechno,.. co není čisté.

2. Mt 3,16 Holubice
Představuje
krotkost (mírnost).

Králové a proroci
byli často poma-

3. 1 Kr 19,16; ]J
Olej pomazání záváni olejem na

2,20 Pomazání Duchem znamení Hospo-
svatým dinova souhlasu s

jejich uvedením do
služby.

Duch svatý je
4. L 11,13 Dar darem Otce pro

nás.

Duch svatý nás

5. .J 7,37-39 Proudy živé vody naplňuje novým
životem v přetéka-
jící míře.

Duch svatý je nám
6. 2K 1,22; Ef 1,13- Pečeť (závdavek) dán jako záruka
14 věčného života s

Otcem.

7. J 20,22; Ez Duch svatý je

37,9.14 Dech, vítr oživujícím dechem
Božím.
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10. Ve svém poznámkovém sešitě si udělej seznam symbolů Ducha.
Uveď, jakým způsobem můžeš pojetí jednotlivých symbolů aplikovat
ve svém osobním životě, abys mohl Pánu lépe sloužit. Toto cvičení ti
pomůže odhalit některé pravdy ohledně díla Ducha svatého ve tvém
životě i radost, kterou skrze něj můžeme zakoušet.

Ve vztahu k církvi
Úkol7. Přiřad' popisy zmocnění Ducha svatého ke službě k jednotlivým

reakcím věřících na toto zmocnění.

Naše předchozí diskuse o způsobech, kterými Duch svatý slouží
nevěřícímu světu a jednotlivým věřícím, nám poskytuje dobrý základ
k tomu, abychom se nyní podívali na jeho službu tělu Kristovu jako
jednolitému celku.

Ve starozákonní době měl Boží lid veliký prospěch ze služby Ducha
svatého, když tento pomazával vybrané osoby ke zvláštní službě. V
období Nového zákona je však tato službaještě víc zřejmá, protože se
děje nepřetržitě a není omezena na nějakou konkrétní skupinu věří-
cích. Podívejme se tedy, proč a jakým způsobem se služba Ducha
svatého v novozákonní době liší od jeho působení v dobách staro-
zákonních.

Při Ježíšově křtu Jan Křtitel prohlásil, že Ježíš je tím, který bude
křtít v Duchu svatém (J 1,33). Jako výsledek svého díla vykoupení,
otevřel Ježíš svým následovníkům cestu pro křest v Duchu svatém a
pro přijetí Rádce. Duch svatý přišel namísto Ježíše, aby už s věřícími
zůstal na věky (J 14,16). Po svém vzkříšení Ježíš oznámil učedníkům,
že po několika dnech budou pokřtěni v Duchu svatém, ajako výsledek
přijmou moc (Sk 1,5.8).

Na rozdíl od zvláštního pomazání ke konkrétnímu úkolu v době
Starého zákona, tato nová zkušenost, tento křest v Duchu svatém měl
být základním zmocněním věřícího pro důsledný a efektivní život a
službu. Přítomnost Ducha již neměla být omezena na splnění něja-
kého konkrétního úkolu nebo na určitou příležitost, jak tomu bylo
v době starozákonní. Spíše měl nyní Duch svatý trvale přebývat v těch,
kdo přijali Krista (J 7,38-39; 14,17). Výsledkem tohoto nového pře-
bývání a mocné přítomnosti byl dramatický růst, když se Ježíšovi
následovníci dělili o svou víru a zkušenost s jinými.
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K novozákonní zkušenosti věřících tedy patří možnost mít přebývá-
ní Ducha svatého uvnitř, mít zmocnění k svatému životu a službě, jež
by byla pro Boha přijatelná. Věřící již déle nemají pouze vnější vzor
(zákon), podle kterého je nutné žít, jak tomu bylo ve Starém zákoně,
kdy člověk neměl žádné zmocnění k jeho naplnění krom svých vlast-
ních dobrých intencí. Když Duch svatý přebývá v údech církve a řídí
jejich společnou činnost, mají pak schopnost vykonat dílo a vůli Boží
zde na zemi.

11. Přiřaď časové období (pravý sloupec) k popisu působení Ducha
svatého v životech lidí (levý sloupec). Toto cvičení ti pomůže uvidět
rozdíl mezi působením Ducha svatého ve Starém zákoně a dobou
novozákonní.

· .. a Přebývání kvůli konkrétní
službě, pak je odejmuto

· .. b Přebývání v těch, kdo přijali
Krista

... c Vnitřní, osobní přítomnost
Ducha

· .. rl Přítomnost Ducha vnější,
neosobní

· .. e Lidé jsou pokřtěni v Duchu
jednoduše tak, že jej při-
Jmou

· .. f Příležitostné pomazání kon-
krétních lidí pro zvláštní
úkoly

1) Starý zákon

2) Nový zákon

Nejenže byli věřící zmocněni k účinnému svědectví, ale byli zároveň
zmocněni i k tomu, aby úspěšně hájili evangelium. Bezprostředně se
tak naplnil Mk 13,9-11. Při jedné z dřívějších příležitostí se ukázalo,
že Petr nebyl schopen uhájit svůj vztah k Ježíši (Mt 26,69-75). Avšak
po několika významných prožitcích - mj. byl Petr svědkem vzkříšení,
o letnicích byl naplněn Duchem svatým - dostal odvahu kázat (Sk 2)
a odvážně a rozumně bránit svou víru (Sk 4,8-20).
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Duch svatý rovněž řídí misijní činnost církve; ukazuje svým služeb-
níkům, kam mají jít, a kam ne (Sk 13,2; 16,6-7). Díky jeho vedení
donesli první křesťané evangelium do tehdejších nejdůležitějších cen-
tel, odkud pak mohla zdárně pokračovat další misie s cílem zvěstovat
evangelium každému stvoření (Mk 16,15). Byl to Duch svatý, který při
první misijní snaze církve povolal a oddělil Pavla a Barnabáše ke
službě (Sk 13,2).

Působení Ducha svatého také směřovalo k vhodné správě církve.
Jalk církev rostla a začala přesahovat národní, kulturní a nábo-
ženské hranice, vyvstávaly otázky, které vyžadovaly odpověď ve
shodě s Písmem a křesťanskou láskou. Přirozené lidské předsudky
ohrožovaly jednotu těla Kristova, avšak vedení Ducha svatého zmoc-
nilo Jakuba a ostatní apoštoly, aby vyřešili tyto problémy a poskytli
moudrou radu (Sk 15,28-29), takže se pak církev mohla rozvíjet
dokonce ještě rychleji a dokázala si vyvinout uvnitř ducha jednoty.

Svým neustálým usměrňováním vedl Duch svatý Pavla i jiné, aby
skrze inspirované listy povzbuzovali, utěšovali, vyučovali doktríně,
varovali a určili základy disciplíny (kázně) v církvi. Pavel se například
zabýval konkrétními otázkami chování věřících v korintském sboru,
co se sociální zodpovědnosti týče (1K 7,40). Pisatel Židům hledí na
disciplínu jako na proces růstu, skrze nějž Bůh vede věřící k duchovní
zralosti (Žd 12,4-11).

V procesu dospívání vystrojuje Duch svatý, tento všemoudrý správ-
ce, každého jednotlivého věřícího dary, které jsou potřebné k tomu,
aby naplnil své poslání ve světě a v těle Kristově, církvi (srov. Ř 12,4-8,
lK 12,1-28 a Ef 4,11-16). Pavel říká: "Každému je dán zvláštní projev
Ducha ke společnému prospěchu" (lK 12,7).

Duch svatý tedy dává církvi tato zmocnění:

1. Moc k hlásání evangelia

2. Moudrost a odvahu potřebné k obraně víry

3. Příslušné dary ke službě celému tělu i jednotlivým věřícím

4. Lidské vedení potřebné k řízení díla

5. Vizi a inspiraci nutné k naplnění velkého pověření
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12. Přiřaď jednotlivé popisy služby Ducha svatého (pravý slou-
pec) k reakcím, které u věřících tato služba vyvolává (levý sloupec).

... a Věřící si začne uvědomovat
a toužit po příležitostech,
aby mohl oslovit a zasáh-
nout nevěřící.

· .. b Věřící působí v církvi jako
vjednom těle; každý přitom
vykonává svou zvláštní služ-
bu.

· .. c Věřící jsou pokřtěni v Du-
chu svatém .

.. . d Věřící jsou zmocněni hájit
evangelium.

· .. e Když stojí věřící před obtí-
žemi nebo rozhodnutím,
spoléhají se na Písmo a
modlitbu.

1) Uděluje základní moc pro ži-
vot a službu

2) Dává dary

3) Dává vizi a usměrnění

4) Řeší problémy

5) Uděluje moudrost a odvahu

Vidíš nyní, jak jsme závislí na Duchu svatém co se týče duchovního
života, síly, vize, efektivnosti ve službě, pomoci v dobách zkoušek,
dosažení vítězství v osobním životě a křesťanské zralosti? Uctívej
Ducha svatého. Miluj jeho přítomnost ve svém životě. Měj touhu růst
a rozvinout se v duchovní osobu, jakou on chce, abys byl. Ať si vždy
uvědomuješ Osobu, která přišla, aby v tobě žila. Buď vnímavý najeho
hlas, na jeho žádosti, usměrnění, napomínání. Kéž každá tvá myš-
lenka, každý rozhovor a skutek odráží skutečnost, že si uvědomuješ
jeho vůdcovskou pozici, která mu v tvém životě přináleží. Pak budeš
na své cestě duchovně prospívat a tvůj život se stane opravdově
úspěšným.

Než začneš se studiem 5. lekce, nezapomeň si vypracovat studijní
zprávu za 1. část a otázkový list pak odešli svému instruktorovi lel
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Pokud je tvrzení PRA VDlVÉ, napiš

ve vyhrazeném prostoru P. V případě, že je NEPRAVDIVÉ, napiš N.

· .. I Božské vlastnosti - věčnost, všemohoucnost, všudypřítomnost a
vševědoucnost - můžeme vztahovat na Ducha svatého.

· .. 2 Pavel používá termín Pán - termín, který se vztahuje pouze na
božství - také v souvislosti s Duchem svatým.

· .. 3 Apoštolské požehnání a křestní formule poukazují na rovnost
osob v Trojici.

· .. 4 Svou přirozeností je Duch svatý neosobní bytost s vlastnostmi
podobnými větru.

· .. 5 Osobní dílo, osobní jména, osobní asociace, osobní zájmena a
zacházení odpovídající osobě - to vše jsou prvky, které zcela
zřetelně naznačují, že Duch svatý je osobou.

· .. 6 Jelikož máme svá omezení, zatímco Duch svatý je neomezený,
nedokážeme nic pochopit o jeho osobě a díle.

· .. 7 Duch svatý nejedná s nesvatými, hříšnými lidmi .

... 8 Věřícím je udílena zvláštní pomoc Ducha svatého skrze jeho
přímluvy.

· .. 9 Petr vyučoval, že osobní zkušenost člověka je spolehlivějším
vodítkem pro naši víru a jednání než Slovo Boží.

... 10 Jedním z velikých rozdílů mezi službou Ducha svatého ve Starém
zákoně a dobou novozákonní je skutečnost, že v Novém zákoně
Duch přebývá ve věřících.

· .. 11 Služba Ducha svatého se omezuje na nesení evangelia těm, kdo
je ještě neslyšeli, a na obhajobu evangelia před vládními činiteli.

· .. 12 Duch svatý je důvěryhodným a spolehlivým správcem i
v nesnadných situacích. .

· .. 13 Když věřící dovolí Duchu svatému, aby jej vedl k vítězství nad
svou hříšnou přirozeností, stává se pak stále více podobný svému
Pánu.
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... 14 Život v Duchu začíná od momentu, kdy jsme naplněni Duchem
svatým.

· .. 1S Když věřící přijme křest v Duchu svatém, dosáhne zároveň plné
duchovní zralosti .

.. . 16 Křest v Duchu svatém je základem pro další život a růst v Duchu .

.. . 17 Duch svatý je nám dán jako záruka věčného života v Otcově
blízkosti.

· .. 18 Pomazání olejem znázorňuje čistotu Ducha svatého.

· .. 19 Křest v Duchu je v Písmu přirovnán k proudům živé vody .

.. . 20 Přebývání Ducha je pro věřícího zárukou, že bude vždy svatý
a plně efektivní.
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odpovědi na studijní otázky
I.a 4) Věčnost

b 3) Všudypřítomnost

cl) Všemohoucnost

d 2) Vševědoucnost

7. Pravdivé jsou odpovědi a, cad. Odpověď b je nepravdivá. (Ko-
nečného vítězství nad satanem dobyl Kristus svou smrtí a vzkříšením.)

2. Důkazem božství Ducha svatého jsou odpovědi a), c) a d). Odpověď
b) není důkazem božství. Pojem Rádce je popisem jednoho z mnoha
působení Ducha svatého.

8. Tvoje odpověď. Měla by se podobat této:

a Znovuzrozením nás Duch svatý činí členy Boží rodiny.

b Dává nám moc ke svědectví.

c Vyučuje nás.

d Přimlouvá se za nás před Boží tváří.

e Pokud mu dovolíme, vede nás k vítěznému, Kristu podobnému
životu.

f Když mu podřídíme své životy, přináší v nás duchovní ovoce
(charakter podobný Kristovu).

J. a 2) Dílo Ducha svatého na zemi

b 3) Božská svrchovanost

c 4) Rovnost osob v Trojici

rl 1) Pluralita osob v Bohu při stvoření

e 4) Rovnost osob v Trojici

9. a vylití b křest c naplnění

c 2) Senzibilita4. a 3) Vůle bl) Intelekt

10. Tvá odpověď se možná bude podobat mé:

Ohdí: Duch svatý mě očišťuje.

Holubice: Něžně mě vede.

Olej pomazání: Duch svatý mě pomazává k efektivní službě.

Dar: Duch svatý je dobrým darem mého nebeského Otce.
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Proudy živé vody: Duch svatý mi dává život v přetékající míře.

Pečeľ nebo závdavek: Duch svatý je pro mne Boží zárukou, že s ním
jednou budu v jeho věčném království.

Dech, vítr: Duch svatý mí dává (vdechuje) věčný život.

5. Ukazují, že Duch svatý činí věci, které jsou možné pouze pro osobní
bytost a které nemohou být konány neosobní silou. Tyto činnosti nám
tedy odhalují skutečnost, že Duch svatý je osobou.

ll. a 1) Starý zákon

b 2) Nový zákon

c 2) Nový zákon

d 1) Starý zákon

e 2) Nový zákon

fl) Starý zákon

6. Měls zakroužkovat všechny možnosti kromě c (Neosobní síla) a g
(To). Tyto pojmy nelze použít v souvislosti s Duchem svatým.

12. a 3) Dává vizi a usměrnění

b 2) Dává dary

cl) Dává základní moc pro život a službu

d 5) Uděluje moudrost a odvahu

e 4) Řeší problémy
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ČÁST 2
BOŽÍ PODDANÍ
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LEKCE 5

ANDĚLÉ:
VOJSKA TEMNOT
A VOJSKA SVĚTLA

Byl jsem probuzen dělostřeleckou palbou. Jednotky nepřátelských
armád se střetly poblíž mého domu. Zatímco nad hlavou létaly bomby,
má manželka a rodina se rychle uchýlili do krytu. Viděl jsem vojáky,
jak násilím brali jídlo nevinným civilistům. Nenávidím válku!

Co by měl dobrý a moudrý vládce udělat, když na něj zaútočí
nepřítel? Pokud mu opravdu záleží na jeho lidech a jejich životech,
jež jsou pro ně tak drahé, pak musí odrazit nepřítele. Ví přece, co by
se stalo, kdyby nepřítel zabral jeho území.

V určitém smyslu je tomu tak i v duchovní oblasti. Satanovy ďábel-
ské duchovní síly se snaží prolomit naší defenzívu a zabít nás duchov-
nč. Pokud důvěřujeme Bohu, jsme v bezpečí. Jeho duchovní armáda,
která je silnější než nepřítelova, nám nabízí pomoc v boji proti našemu
nepříteli, ďáblu. Duchovní konflikt je tedy pozadím, na němž se
budeme zabývat anděly.

V 1. části jsme se učili o Bohu a jeho svrchované vládě nad celým
vesmírem. Nyní se zaměříme na ty, kdo jsou poddanými jeho svrcho-
vané vlády - anděly a lidi, a na problém hříchu. V následujících třech
lekcích uvidíme nejenom, co bylo příčinou hříchu, ale také jeho
dalekosáhlé následky pro všechny Boží poddané.

V této lekci se tedy budeme společně zabývat našim Králem a
andělskou armádou, která je mu plně k dispozici. Mou modlitbou je,
aby sis jej během tohoto studia začal víc vážit a abys uviděl, že Bůh
vede zástupy vykoupených lidí kupředu ke konečnému vítězství.
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osnova lekce
Přirozenost andělů

Morální vlastnosti andělů

Počet andělů

Organizace a činnost andělů

cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• popsat na základě Bible přirozenost, atributy, počet, organizaci,
činnost a morální vlastnosti andělů.

• vysvětlit původ a přirozenost satana a jeho zlých andělů.

• dokázat na základě Písma, že Boží všemohoucnost zaručuje vě-
řícím konečné vítězství nad silami zla.

• více si cenit pomoci a služby andělů.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Ef 6,10-18; 2Pt 2,1-22 a List

Judův.

2. Prostuduj si celou lekci způsobem uvedeným v lekci 1. Mnoho
z uvedených biblických odkazů je nezbytných k pochopení této
lekce. Proto si je všechny pozorně přečti a rovněž zodpověz všech-
ny studijní otázky. Na závěr si jako obyčejně vypracuj osobní test.

rozvinutí lekce

PŘIROZENOST ANDĚLŮ
Autor listu Židům dává tuto radu: "S láskou přijímejte ty, kdo

přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly"
(Žd 13,2).

V tomto odkazu na anděly můžeme zahlédnout něco z jejich přiro-
zcnosti. Jsou to pozoruhodné bytosti, obklopené tajemstvím. Tuto
skutečnost nacházíme znovu a znovu jak ve Starém, tak i Novém
zákoně.

Při čtení Písma si nelze nepovšimnout, že existence andělů je zde
jednoznačně dosvědčena. Co se můžeme z Bible dovědět o andělech?
Jaký je jejich původ? Jaké mají vlastnosti? Odpovědi na tyto otázky
nám pomohou lépe pochopit, jaký je smysl existence andělů a jaký
mají význam pro náš život. Podívejme se tedy na některá fakta ohledně
původu a vlastností andělů, jak nám je ukazuje Bible.

Jejich původ
Úkol 1. Doplň a vyber tvrzeni týkající se původu a vlastností andělů.

Čím jsou andělé? Andělé jsou konečným řádem či skupinou stvoře-
ných bytostí, jejichž úkolem je být Božími posly a služebníky. Převyšují
člověka co se týče inteligence a moci. Jedna skupina andělů slouží
Božím záměrům pozitivním způsobem skrze svou svatost a dobro-
volné činění Boží vůle, ti druzí, kteří se vzbouřili proti Bohu, jsou od
něj následkem této vzpoury navždy odděleni. Toto věčné oddělení
ještě víc zvýrazňuje onu zvláštní milost, které se dostalo hříšnému
člověku, když mu bylo skrze Krista poskytnuto spasení.
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Pojem andělé znamená v původních jazycích Bible poslové. Slovo
posel se někdy týká lidí (kněz v Mal 2,7) nebo je obrazně použito pro
neosobní síly (vichry v Ž 14,4). Jelikož se tedy toto slovo používá
různým způsobem, musíme vždy vzít v úvahu kontext, abychom mohli
rozhodnout o správném významu. Obecně však můžeme prohlásit, že
když Bible hovoří o andělech (poslech), má většinou na mysli duchov-
ní, n dpřirozené bytosti, zvláštní posly Boha.

Jaký je původ andělů? Žalmista říká, že andělé a všechny nebeské
zástupy, spolu s nebeskými tělesy - Sluncem, Měsícem a hvězdami,
byli stvořeni Bohem (Ž 148,2-5). Jan uvádí ještě úplnější prohlášení
o Kristově stvořitelském díle: "Všechno povstalo skrze ně (Slovo) a
bez něho nepovstalo nic" (J 1,3). Protože Písmo jednoznačně připisu-
je původ všeho, co existuje, Bohu, víme, že i andělé jsou stvořenými
bytostmi. Níže uvedená biblická místa nás o tom ještě ujistí.

1. Doplň následující tvrzení.

a Ko 1,16 prohlašuje, že náš Pán Ježíš Kristus stvořil .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Včetně andělů.)

b V lTm 6,13-16 čteme, že jedině Bůh dává všemu .

.. (Včetně andělů.)

Nevírne přesně, kdy byli andělé stvořeni; Bible totiž o tom nehovoří.
Víme, že se to událo před událostmi vylíčenými v Gn 3, protože to je
doba, kdy se na scéně objevuje satan, andělská bytost, a to v souvislosti
s člověkem. Stejně jako ostatní rozumné stvořené bytosti jsou andělé
nesmrtelní; tj. nikdy nepřestanou existovat (L 20,36).

2. Na základě svědectví Bible můžeme o původu andělů prohlásit,
že se jedná o

a) nesmrtelné bytosti, které vždy existovaly.

b) nesmrtelné stvořené bytosti, které nikdy nepřestanou existovat.

c) smrtelné bytosti jako člověk, převyšující jej však moudrostí a mocí.

d) bytosti podobné Bohu.
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Jejich vlastnosti
Když jme se zabývali původem andělů, všimli jme si jedné z jejich

vlastností: byli stvořeni. Když budeme zkoumat Písmo, všimneme si
mnoha dalších vlastností.

Andělé jsou duchovní bytosti. ža 1,14 prohlašuje: "Což není každý
anděl jen duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spase-
ní?" O lidech nelze říci, že jsou duchové, protože mají dvojí přiroze-
nost: hmotnou (tělo) a nehmotnou (duch). Jelikož andělé jsou ducho-
vé, nemůžeme se domnívat, že mají fyzická těla. Vyplývá to ostatně i
z Ef 6,12: "Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům (řec, proti
krvi a tělu), ale proti ... nadzemským duchům zla." Tento verš hovoří
o padlých andělech, kteří uskutečňují satanovo dílo.

Ano, Písmo uvádí, že se andělé často zjevovali v lidské podo-
bě (Sd 6,11-24, J 20,12), avšak tato nezvyklá zjevení ještě neznamenají,
že musí mít nutně hmotné tělo. Spíše je třeba říct, že andělé při
různých příležitostech přijímají fyzická těla jako prostředek komu-
nikace s lidskými bytostmi. Protože nevlastní fyzická těla jako nutnou
součást svého bytí, neznají andělé věci, jako je růst, stárnutí a smrt.

Andělé jsou osobní bytosti. Vykazují základní prvky osoby: intelekt,
emoce (pocity) a vůli. Jisté nahlédnutí do intelektuálních schopností
andělů, jak na ně pohlíží Starý zákon, nám umožňuje 2S 14,20. L 4,34
odhaluje, že dokonce i u padlých andělů převyšuje rozsah jejich
poznání poznání lidské. Zj 12,12 poukazuje na schopnost padlých
andělů vyjadřovat pocity (zlost, hněv). Ježíš hovoří v L 15,10 o velice
pozitivním vyjádření pocitů, s jakým se setkáváme u svatých andělů
(radost). Pavel se zmiňuje o ďáblově schopnosti polapit lidi do svých
nástrah, takže pak konají jeho vůli (2Tm 2,26). Toto je pouze několik
příkladů s mnoha, které Písmo uvádí v souvislosti s osobní přirozeností
andělů.

Andělé nema]i pohlaví. Neřadí se podle pohlaví, ačkoli některým
z nich byla dána mužská jména (Gabriel, Míkael - Michael). Bible
říká, že andělé se nežení a nevdávají (Mt 22,30). Vzhledem k tomu, že
se andělé nerozmnožují, je správné, že o nich hovoříme jako o společ-
nosti, a ne rodu (pokolení). Možná sis všiml, že se ve Starém zákoně
setkáváme s označením synové Boží, když se jedná o anděly, nikde
však nenalezneme zmínku o synech andělských (viz Jb 1,6; 2,1; 38,7).
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Jak jsme se již zmínili, andělé vlastní nadlidskou inteligenci.
Z následujícího Ježíšova výroku vyplývá, že jejich moudrost je oprav-
du rozsáhlá: ,,0 onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi"
(Mt 24,36). I když tedy jejich poznání převyšuje lidské, přece je
omezené. Petr, když hovořilo slávě Boží, která se má zjevit, prohlásil:
ll ••• spasení, které i andělé touží spatřit" (lPt 1,12).

Bližší pohled na vlastnosti andělů nás přivádí k závěru, že víc než
cokoli jiného je zdůrazňována jejich moc. Petr si všímá skutečnosti, že
andělé jsou větší silou a mocí než lidé (2Pt 2,11). Žalmista hovoří o
andělech jako "silných bohatýrech, kteří plní, co (Hospodin) řekne,
vždy poslušni jeho slova" (Ž 103,20). Pavel je nazývá "jeho (Pánovými)
mocnými anděly" (2Te 1,7).

V případě padlých andělů (kterými se budeme zabývat později) je
to opět moc, která je zdůrazňována: "vládce tohoto světa" (J 12,31),
"silný muž" (L 11,21), "vláda tmy" (L 22,53), "mocnosti tohoto věku
tmy" (Ef 6,12), "veškerá síla nepřítele" (L 10,] 9). Když satan pokoušel
Ježíše, ukázal mu všechna království světa a řekl: "Tobě dám všechnu
moc i slávu těchto království, poněvadž mně je dána, a komu chci,
tomu ji dám" (L 4,6).

I když moudrostí a mocí převyšují padlí andělé lidi, přesto jsou tyto
jejich vlastnosti omezené. Bude zapotřebí pouze jediného anděla, aby
byl satan svázán a uvržen do bezedné jámy (Zj 20,2-3). Než však dojde
k tomuto uvěznění, bude satan spolu s jeho anděly bojovat proti
archandělu Michaelovi ajeho andělům. Strhne se bitva na nebi, satan
tuto bitvu prohraje a bude svržen na zem (Zj ]2,7-9). Podle Da 10
spolu dobří a zlí andělé bojují v záležitostech týkajících se lidí a
národů. Ani archanděl Michael (Ju 9) ani satan (Jb 1,2) nemají
neomezenou moc.

To, že andělé mají svá omezení, můžeme vidět i ze skutečnosti, že
nejsou všudypřítomní. Když se Bůh satana tázal, odkud přichází,
odpověděl mu: "Procházel jsem zemi křížem krážem" (Jb 1,7, srov.
lPt :5,8). Hospodinovi andělé prohlásili: "Procházeli jsme zemí"
(Za 1,11). Tento pohyb z místa na místo vyžaduje určitý čas, někdy i
zdržení (Da 10,5.12-14). Tato omezení jsou příčinou, proč se často
duchovní boj, ve kterém se věřící nacházejí, časově protahuje.
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Závěrem si ještč musíme uvědomit, že andělé nejsou oslavenými
lidmi. Bible ve výjevu z nebeského Jeruzaléma rozlišuje mezi .nesčer-
n~m zástupem andělů" a "duchy spravedlivých, kteří již dosáhli cíle"
(Zd 12,22-23). Tento rozdíl je také patrný v Zd 2,16: "Neujímá se
přece andělů, ale ujímá se potomků Abrahamových."

Ve skutečnosti Bůh jen "nakrátko postavil člověka níž než anděly",
ale v budoucnu bude člověk stát výše (Zd 2,7). Pavel říká: "Nevíte, že
budeme soudit anděly?" (IK 6,3). Kdo jsou nižšího postavení, nemo-
hou soudit ty, kdo stojí výše.

3. Uveď tři způsoby, kterými jsou omezeny vlastnosti andělů.

4. Přiřaď jednotlivé vlastnosti andělů (pravý sloupec) k jejich popisu
(levý sloupec).

· .. a Nerozmnožují se

· .. b V daném okamžiku mohou
být pouze na jednom místě

· .. c Jsou schopni uskutečnit zá-
měry a vůli svého vůdce

· .. d Mají poznání ohledně zále-
žitostí týkajících se lidí

· .. e Nemají fyzické tělo

· .. f Začali existovat od určitého
okamžiku

· .. g V Písmu jsou zřetelně od-
lišeni od lidských bytostí

· .. h Mají intelekt, pocity a vůli

1) Byli stvořeni

2) Jsou to duchové

3) Mají osobní charakter

4) Nemají pohlaví

5) Jsou inteligentní

6) Jsou mocní

7) Nejsou všudypřítomní

8) Nejsou to oslavení lidé
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MORÁLNÍ VLASTNOSTI ANDĚLŮ
Andělé byli stvořeni svatí
Úkol 2. Na základě Písma vyber pravdivá tvrzeni týkající se morálních

vlastností andělů.

Na předchozích stránkách jsme se zabývali jak svatými, tak padlými
anděly. V této části zjistíme, že všichni andělé byli stvořeni svatí, avšak
někteří z této svatosti vypadli. Jejich pád má dalekosáhlé následky pro
celý vesmír.

Bible zjevuje velice málo o stavu, v němž se andělé původně nachá-
zeli. Nicméně však čteme, že když Bůh ukončil své dílo stvoření, "viděl,
že všechno, co učinil, je velmi dobré" (Gn 1,31). Předpokládá to
samozřejmě i dokonalou svatost andělů, když byli stvořeni. Přece však
Písmo hovoří o jejich tragickém pádu. Uvažujme nyní o schopnosti
andělů k dobrému a ke zlému a o jejich schopnosti poznat a přizpů-
sobit se standardu správného chování.

5. Přečti si uvedená místa a pak dokonči jednotlivé výroky.

a J 8,44. Jedním z hříchů, které způsobily ďáblův pád, bylo,

b 2Pt 2,4. Bůh neušetřil andčly, kteří .

c Ju 6. Někteří andělé si nezachovali své .

Namísto toho .

dl 1Trn 3,6. Hlavní příčinou ďáblova pádu byl hřích .

Andělé si zvolili
Jak jsme viděli, všichni andělé byli stvořeni dokonalí. Zpočátku se

jejich láska upínala k jejich Stvořiteli a měli tendenci činit Boží
vůli. I když nám Bible neposkytuje žádné detaily, jme přesvědčeni, že
v tomto stavu měli andělé schopnost bud' zhřešit, anebo nezhřešit. Je
zjevné, že si byli vědomi svého postavení a vztahu ke svému Stvořiteli.
Jistě také věděli, že jejich poslušnost či neposlušnost rozhodne o jejich
příštím osudu.
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Zatímco tedy měli andělé možnost volby - zhřešit, anebo nezhřešit
- nic je nenutilo, aby poslouchali Boha a zachovali si své postavení.
Jejich volba spočívala na naprosté dobrovolnosti. Bohužel neznáme
podrobnosti událostí, jež obklopovaly tragédii, kdy část andělů padla.
Nicméně Pavel skrze božskou inspiraci naznačuje, že to byla domýš-
livost a veliká pýcha, která přivodila ďáblův pád (1Tm 3,6)

Některé pasáže Písma, které hovoří o pozemských králích, se
symbolicky vztahují na satana. Například v Ez 28,12-19 je řečeno, že
tyrský král padl kvůli tomu, že se pyšnil svou krásou. Tato pýcha mu
znemožnila, aby správně jednal a vykonával spravedlivý soud.

Babylonský král byl rovněž odsouzen ke zkáze. Podle Iz 14,12-15
tomu tak bylo pro jeho velikášství a pýchu. Ať se už tyto příklady
symbolicky týkají ďábla nebo ne, víme, že část andělských zástupů si
nezachovala své vznešené postavení a opustila místo, které jim bylo
určeno (J u 6).

Zdá se, že tentýž postoj, který způsobil, že ďábel zhřešil, se přenesl
i na veliké množství jiných andělů. Zj 12,4 má dost možná na mysli tuto
událost, když se zmiňuje o jedné třetině andělů, kteří následovali
satana v jeho vzpouře proti Bohu. Nehledě však na to, víme dobře, že
ďábel je duchovním mistrem v oboru svodu a lži (J 8,44). Pro satana
a ostatní anděly, kteří se vzbouřili, to byla volba pro ně a pro jejich
vlastní zájmy, namísto pro Boha ajeho zájmy. Tento čin měl katastro-
fální následky. Kromě jiného následoval soud: "Bůh neušetřil. ..
anděly, kteří zhřešili" (2Pt 2,4).

Spasení, jenž bylo předem naplánováno, aby uspokojilo duchovní
potřebu člověka, se padlých andělů netýká. Andělé, kteří přišli o svou
svatost, pokračují ve své existenci v království "toho zlého" (Mt 6,13;
13,19,11 5,]8-19). Tato jejich nynější existence (budeme se jí zabývat
v další části) je pro nás neustálým varováním, abychom neodmítli
Boha a jeho nabízenou milost.

Něktcří andělé tedy zhřešili, byli odsouzeni a stali se "ďáblovými
anděly" (ML 25,41). Ostatní, kteří nezhřešili, zůstali s Otcem jako jeho
"svatí andčlč" (Mk 8,38). Písmo se pak již nezmiňuje o žádné další
andělské vzpouře a následovném soudu. Zdá se tedy, že andělé byli
utvrzeni ve svém rozhodnutí: Ti, kdo si zvolili Otcovu vůli, jsou nyní
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jednou provždy svatí; ti, kdo se rozhodli pro své vlastní zájmy, zůsta-
nou už navždy zlí.

Svatí andělé jsou ti, kteří se rozhodli zachovat si svůj vztah k Bohu,
být neustále v blízkosti nebeského Otce (Mt 18,10), konat jeho vůli
(Mt 6,10). Nazýváme je také anděly světla. (Satan se snaží hrát jejich
roli, vydávat se za ně - 2K 11,14.)

ti. Rozhodni, zda následující tvrzení jsou jednoznačně dosvědčena
Písmem, nebo vyplývají z kontextu či symbolického vyjádření, anebo
nernají žádnou podporu ze strany Písma .

.. •a Ďábel padl pro svou domýš-
livost a pýchu.

· .. b Andělé byli stvořeni doko-
nalí.

... c Jedna třetina andělů se roz-
hodla následovat satana.

· .. d Všichni padlí andělé dosta-
nou příležitost k pokání.

· .. e Každý anděl se svobodně
rozhodl buď zhřešit, anebo
nezhřešit.

· .. f Bůh vyřkl nad anděly, kteří
zhřešili, okamžitý soud.

· .. g Po svém rozhodnutí zhřešit
nebo ne byli všichni andělé
ve svém rozhodnutí utvrze-
nJ.

· .. h satana nazýváme andělem
světla.

·.. i Stejně, jako svatí andělé
konají vůli Boží, padlí andě-
lé konají vůli satanovu.

·..j Od okamžiku, kdy byl stvo-
řen, byl satan zlý.

1) Jednoznačně dosvědčeno

2) Vyplývá z kontextu či symbo-
lického vyjádření

3) Žádná podpora ze strany
Písma
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POČET ANDĚLŮ
Úkol 3. Vyber tvrzeni, které nejlépe shrnuje biblické učení o počtu

andělů.
Dříve, než se podíváme blíže na organizaci a činnost jak svatých,

tak padlých andělů, zjistěme, co Bible říká o jejich počtu. I když nám
Písmo neudává přesný počet existujících andělů, víme, že je jich
mnoho - obrovský zástup. Můžeme se o tom přesvědčit na těchto
místech:

1. 2Kr 6,14-17. Když prorok Elíša ajeho sluha byli obklíčeni v městě
Dótanu velikým aramejským vojskem, Bůh poslal ještě větší zástup
andělů, aby je chránili.

2. Z 68,18. Podle žalmisty "Božích vozů jsou deseti tisíce, tisíce
tisíců."

3. Dt 33,2. Když Mojžíš žehnal Izraele, mluvilo Pánu, který "přišel
s desetitisíci svatými."

4. Da 7,10. Daniel viděl v prorockém vidění Věkovitého, jak usedl
na soudní stolec. Ve svém líčení pokračuje slovy: "Tisíce tisíců sloužily
jemu a desetitisíce deseti tisíců stály před ním."

5. Zd 12,22. Pisatel Zidům svým čtenářům připomíná velikou výsa-
du, že smějí přicházet před živého Boha, v jehož přítomnosti je i
"nesčetný zástup andělů".

6. Zj 5,11. Když Bůh dovolil svému milovanému učedníku Janovi
zahlédnout majestátnost svého nebeského dvora, Jan vypráví: "A viděl
jsem, jak kolem trůnu ... stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a
na statisíce."

Vidíme tedy, že počet nebeských zástupů je opravdu nepřeberný.
Víme rovněž, že existují i satanské legie padlých andělů, a že jejich
počet rovněž není zanedbatelný (Zj 12,7-12).

7. Čemu učí Bible ohledně počtu andělů?

a) Padlých andělů je mnohem více, než těch, kteří zůstali věrní Bohu.

b) Existuje nesčíslné množství andělů, dobrých izlých.

c) Mnoho andělů slouží Bohu; pár zlých slouží satanu.

d) Počet andělských zástupů se neustále zmenšuje.
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ORGANIZACE A ČiNNOST ANDĚLŮ

Důkazy organizace'
Úkol 4. Vyber tvrzení, která jsou dokladem organizované činnosti sva-

tých andělů.

Písmo na mnoha místech dokládá, že duchovní vojsko je účinně
zorganizováno k dosažení konkrétních úkolů, jež mu byly svěřeny.

Zde jsou alespoň některá z těchto míst:

1. lKr 22,19. Prorok Míkajáš nám poskytuje částečný pohled na
tuto organizovanost: "Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Vše-
chen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva." Bůh sedí na trůně
a je obklopen nebeskými zástupy (anděly).

2. Mt 26,53. Ježíš řekl Petrovi: "Myslíš, že bych nemohl poprosit
svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?" To
poukazuje na poněkud podobnou organizaci, jaká byla v římské armá-
dě. Vidíme zde také, že andělé jsou vždy připraveni a jenom očekávají

. na rozkazy nebeského Otce.

3. L 2,8-14. K andělskému poslu, který se ukázal pastýřům a oznámil
jim Ježíšovo narození, se hned připojilo "množství nebeských zástu-
pů". Tento posel a andělský sbor pak společně zapěli slavnostní
chvalozpěv na slávu Bohu. Anděl - posel i celý sbor samozřejmě činili
Otcovu vůli, a to tak, že každý prováděl svůj vlastní úkol.

4. Zj 19,10-14. V Janově vidění andělského vojska, které triumfuje
při Kristově příchodu, je také vidět preciznost, řád, organizaci, auto-
ritu a účel: "Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do
bělostného čistého kmentu."

Nahlédli jme tedy alespoň částečně do organizace svatých andělů.
Později v této lekci uvidíme, že i síly zla jsou zorganizovány. Jsou
zorganizovány v opozici proti Bohu.

Organizovaná činnost svatých andě lů
Protože se zabýváme dvěma odlišnými skupinami andělů - svatými

a padlými - podíváme se nejdříve na činnost svatých andělů. Když
uvidíme jejich dílo, pochopíme rovněž lépe, jakým způsobem jsou
organizováni, aby je mohli vykonávat.
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Andělé uctívají Boha. Anděly můžeme v Písmu vidět, jak stojí v Boží
blízkosti a uctívají jej (Z 103,20; 148,2, lz 6,1-7). Pozvedají své hlasy
v mohutných chvalozpěvech, neboť on je hoden, aby byl svým stvoře-
ním chválen. Uctívají Boha pro to, kým je a co učinil, a za prostředky,
kterými se postaralo spasení (srov. Zj 5,9-12 a 5, 13-14).

Svatí andělé se radují z Božího stvořitelského díla (Jb 38,7) i
podivuhodného zázraku, kdy proměňuje hříšníka a činí ho členem své
rodiny (L 15,10). Nebe je nám ukázáno jako slavná svatyně s anděly
jako nebeským shromážděním. Zde uctívají a oslavují Boha, v jehož
blízkosti zůstávají (Mt 18,10).

Andělé jsou duchové určení k službě (K - služební duchové). Andělé
nejenom uctívají Boha a radují se z jeho bytosti a díla, ale také plní
jeho vůli (Z 103,20). Jako přisluhující (K - služební) duchové jsou
andělé vyslaní k službě těm, kdo mají dojít spasení (Zd 1,4). Všimni
si, jak tato služba vypadala v Starém a Novém zákoně:

1. Pavla, který byl vězněn, a to ve velice nebezpečných okolnostech,
anděl povzbudil (Sk 27,23-24).

2. Filip byl veden ve službě andělem (Sk 8,26).

3. Kornéliovi při jeho hledání pevnějšího spočinutí v Bohu pomohl
anděl (Sk 10,3-7).

4. Petr byl zázračně vysvobozen andělem (Sk 12,7-10).

5. Ježíše při nejméně dvou příležitostech, které máme zaznamenané,
andělé posilovali. (Mt 4,11, L 22,43).

6. Elíša byl ochráněn před silným aramejským vojskem zástupem
svatých andělů (2Kr 6,8-23).

7. David po svém útěku před Akíšem (1S 21,10 - 22,11) uznal, že to
byli andělé, kdo jej ochránili a vysvobodili (viz Z 34,7).

Andělé vykonáva]i soud. Při plnění Boží vůle byli vždy andělé
rovněž vykonavateli jeho soudu - potrestání Božích nepřátel. Příklad
toho můžeme nalézt v 2Kr 19,35: "Stalo se pak té noci, že vyšel
Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát tisíc." Také
ve Sk 12,23 čteme: "A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil
čest, patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy."
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Mnoho jiných míst v Písmu ukazuje andčly jako vykonavatele Boží
prozřetelnosti, soudu - jak v minulosti, tak i budoucího - ajako zvláštní
vojsko, které bude doprovázet Pána při jeho návratu.

8. Do kterých z následujících činností jsou zapojeni svatí andělé?

a) Uctívají a oslavují Boha a plní jeho vůli.

b) Slouží vykoupeným lidem na zemi jako přisluhující duchové.

c) Usvědčují lidi ze hříchu a vedou je k pokání.

d) Chrání, vysvobozují, vedou, dodávají odvahy a síly Božímu lidu.

e) jednají jako vykonavatelé soudu, trestají Boží nepřátele.

Zdá se, že andělé mají vliv na záležitosti národů. Da 10,13.20 nám
prozrazuje, že nad jednotlivými národy existují zlá knížata, a proti nim
stojí svatí andělé. Na základě tohoto odkazu a Da 10,21 - 11,1 můžeme
dojít k závěru, že andělům, jak se zdá, byly svěřeny záležitosti národů.
Když si tato místa z Daniele srovnáme s Ef 1,26; 6,12 a Ko 1,16; 2,15,
vidíme, že je neustále vedena duchovní bitva v nebeských oblastech.
Jednotlivé bitvy jsou zosnovány zlými silami, které se snaží zlákat a
polapit mysl a náklonnost lidí - v podstatě jejich věčné duše.

Příležitostně je tento konflikt tak silný, že se do něj zapojí sám
archanděl. Michael, který je v Ju 9 nazýván archandělem, je velitelem
svatých andělů. Mluví se o nčm také jako o knížeti izraelského národa.
Zdá se, že k jeho úkolu patří chránit tento národ a starat sc o jeho
blaho (Da 10,] 3.2]; 12,1) . .J eho hlas zazní jako povel a události Pánova
příchodu se začnou odvíjet (1 Te 4,16).

Pouze o dvou andělech se Bible zmiňuje jménem. Jsou to Michael
(SZ - Míkael), archanděl, a Gabriel, který je ukázán jako zvláštní posel
(Da 8,16; 9,21, L 1,19.26). Rovněž mnozí jiní nejmenovaní andělští
poslově slouží Pánu touto svou schopností.

Bible nám poskytuje pouze omezené informace týkající se ostatních
řádů svatých andělů:

1. Cherubové (Gn 3,24, 2Kr 19,15, Ez 10,1-22; 28, ]4-16). Cheru-
bové jsou strážci Božího trůnu. Střeží také vchod do zahrady
Edenu.
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2. Serafové (lz 6,2.6). Zdá se, že serafové vedou uctívání Boha.
Jejich hlavní úsilí směřuje k svatosti a očištění vykoupených, tak
aby jejich uctívání a služba byly přijatelné.

3. Strážci (Da 4,14.20). Jejich úkolem je zřejmě pozorovat různá
dění. Svou povinnost vykonávají svědomitě a v souvislosti s ní
přinášejí také poselství Božímu lidu.

4. Živé bytosti (Zj 4,6-9; 6,1-7; 15,7). Tyto andělské bytosti se zdají
být odlišné od serafů, cherubů a ostatních andělů. Jejich úkolem
je zřejmě uctívat Boha, dohlížet na vykonávání jeho soudu a
aktivně působit kolem Božího trůnu.

Tento celek, toto andělské těleso slouží efektivně Bohu a je vždy
připraveno uskutečňovat jeho záměry s Božím lidem.

9. Přiřaď jednotlivá jména nebo klasifikaci (pravý sloupec) k jejich
popisu (levý sloupec).

... a Zvláštní poslové,jejichž úko-
lem je pozorovat určitá dění

· .. b Zvláštní andělský posel

· .. c Andělé, kteří střeží Boží trůn

· .. d Ti, kdo působí kolem Boží-
ho trůnu a dohlížejí na
některé soudy

· .. e Celé společenství těch, kdo
přebývají v Boží blízkosti,
uctívají jej a jsou připraveni
plnit jeho vůli

· .. f Andělské bytosti, které se
starají hlavně o svatost v Bo-
ží blízkosti a pro něj při-
jatelné uctívání.

· .. g Kníže izraelského národa

1) Michael

2) Gabriel

3) Svatí andělé

4) Cherubové

5) Serafové

6) Strážci

7) Živé bytosti
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Rozsah působnosti svatých andělů
Než ještě opustíme tento předmět, měli bychom se zmínit o někte-

rých faktech, která čerpáme z Písma ohledně rozsahu působnosti
svatých andělů.

Za prvé, svatí andělé jsou služebníky zvláštního Božího zaopatřo-
vání týkajícího se jednotlivců z jeho lidu a církve. Zd 1,7 prohlašuje:
"Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň" (viz
rovněž Ž 104,4). Jinými slovy, Bůh nepoužívá anděly jako své
posly v obyčejných záležitostech, ale když se jedná o zvláštní zjevení
jeho moci ve vztahu k zákonu (Dt 33,2, Sk 7,53, Ga 3,19 a Zd 2,2).
Zásah andělů do normálního běhu.lidských záležitostí se zdá být
pouze: příležitostný a spíše výjimečný. Andělé také nezasahují dle
svého vlastního uvážení, ale pouze z Božího příkazu. Nestavějí se mezi
Boha a jeho lid.

Za druhé, moc andělů, jež je na Bohu závislá a v něm má svůj zdroj,
je využívána v souladu se zákony duchovního a hmotného světa. Na
rozdíl od Boha nemají andělé stvořitelskou moc, nemohou jednat
nezávisle najiné (Boží) autoritě, nemohou zkoumat srdce nebo měnit
přírodní zákony. Nemohou ovlivňovat lidskou mysl přímo - to patří k
působení Ducha svatého. Rozsah působnosti andělů je zcela zjevně
omezen.

Za třetí, Písmo naznačuje, že andělská zjevení zpravidla předchá-
zejí novým důležitým zvratům v odvíjení Božího plánu. Svědky anděl-
ské aktivity jme například během těchto událostí:

- Při stvoření (Jb 38,7)

- Když byl dán zákon (Ga 3,19)

- Krátce před narozením Krista (L 1,11.26; 2,13)

- Během Ježíšova pokušení na poušti a v Getsemane (Mt 4,11, L 22,43)

- Při vzkříšení (Mt 28,2)

- Při nanebevstoupení (Sk 1,10-11)

- Během událostí poslední doby, před druhým Kristovým příchodem
(viz mnohé odkazy na činnost andčlů v knize Zjevení a Mt 25,31)
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10. Zakroužkuj písmeno před každým dokončením, které je popisem
činnosti svatých andělů. Andělé

a zasahují mezi Boha a jeho lid.

b jsou zvláštními posly Boží prozřetelnosti.

c byli zjevením zvláštní moci při udělování zákona.

rl byli přítomni při stvoření.

e jsou nástroji při ovlivňování lidské mysli.

f mají zodpovědnost pokoušet člověka.

g se účastní zvláště důležitých bodů zvratu v Božím plánu spasení.

h ruší nebo mění některé duchovní a přírodní zákony.

Organizovaná činnost padlých andělů
Úkol 5. Zvol tvrzeni, která pravdivě vypovídají o působeni a konečném

údělu padlých andělů a jejich vůdce.

Jako nám Bible zjevuje, že Bůh má svůj trůn i ty, ko mu přisluhují,
stejně tak nám ukazuje, že v království temnot má také ďábel svou
vlastní organizovanost. Někdo to kdysi výstižně a z notnou dávkou
ironie vystihl, když prohlásil, že satan se "opičí po Bohu". Satan má
svůj trůn (Zj 2,13). Písmo o něm hovoří jako o "vládci tohoto
světa" (J 14,30; 16,11) a "vládci nadzemských mocí" (Ef 2,2). Bible
říká, že má své anděly (Mt 25,41), kteří stojí v opozici proti Bohu
(Zj 12,7-9).

Další doklady o této organizaci zla nacházíme v Pavlových listech.
V Ko 1,16 píše o "nebeských trůnech, panstvích, vládách a moc-
nostech". Ef 6,12 hovoří o tom, že vedeme svůj boj proti "mocnostem,
silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům
zla." Jedná se zde o tytéž "mocnosti a síly", které Kristus skrze kříž
odzbrojil (Ko 2,15). Ve všech těchto odkazech vidíme doklady orga-
nizovanosti podle hodností, jež odpovídají jednotlivým úrovním auto-
rity. Tato zlá organizace stojí ve vzpouře proti našemu Pánu Ježíši
Kristu a jednotlivé složky této organizace stojí v opozici proti Bohu a
jeho lidu. O padlých andělech se mnohé můžeme dozvědět tak, že si
blíže všimneme jejich vůdce.
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Jejich vůdce
Padlí andělé se stavějí proti Bohu se snahou zmařit jeho vůli.

Vyplývá to i z jmen, která byla dána jejich vůdci:

1. Je nazýván satanem, což znamená neptitel, protivník. Především
je to Boží nepřítel. Je však také protivníkem člověka (Za 3,1; Mt 13,39;
1Pt 5,8).

2. Je nazýván ďáblem, což znamená pomlouvač (ten, kdo někoho
falešně obviňuje). Obviňuje Boha před člověkem (Gn 3,1-4) a člověka
před Bohem (Jb 1,9.16; Zj 12,10).

3. Protože svádí (pokouší), je nazýván pokušitelem. Jeho metoda
spočívá v tom, že poskytuje člověku ty nejlogičtější výmluvy pro hřích
a také domnělé výhody, které z něj plynou (Mt 4,3, lTe 3,5).

Protože je omezen - není všemohoucí ani vševědoucí ani všudy-
přítomný, používá ďábel různých prostředků, aby odporoval Bohu. Je
samozřejmé, že nemůže zaútočit na Boha přímo - proto útočí na
člověka, korunu Božího stvoření, a to těmito způsoby:

- Lže (J 8,44; 2K 11,3)

- Pokouší (Mt 4,1)

- Krade (Ml 13,19)

- Sužuje (2K 12,7)

- Zabraňuje (ITe 2,18)

- Tříbí (odděluje) (L 22,31)

- Vydává se za někoho jiného, aby mohl svádět (2K 11,14)

- Je žalobcem (Zj 12,10)

- Sužuje nemocí (L 13,16)

- Vstupuje do člověka (J 13,27)

- Zabíjí a pohlcuje (J 8,44; lPt 5,8)

Jak jsme již viděli, satan vládne mnoha jiným zlým andělům, kteří
se k němu přidali nejspíš v době, kdy se vzbouřil proti Bohu. Zdá se,
že mu byla ponechána autorita, kterou obdržel při stvoření. Andělé,
kteří se rozhodli jej následovat, namísto aby si zachovali své vznešené
postavení a Bohem určené místo (Ju 6) a zůstali mu věrní, byli v této
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své vzpouře utvrzeni. Plně se oddali tomu, kdo je svedl, a dobrovolně
se mu propůjčili k službám, aby mu pomohli uskutečnit jeho zlé
záměry.

11. Přiřaď jednotlivé pojmy nebo jména (pravý sloupec) k jejich
popisu (levý sloupec).

· .. a Předmět ďáblových útoků;
jeho způsob, jak se mstít
Bohu

· .. b Jeden z ďáblových společní-
ků v boji proti Bohu

... c Znamená nepřítel, protivník

... d Jméno udělované tomu, kdo
někoho jiného svádí k hří-
chu

· .. e Jméno používané v sou-
vislosti s někým, kdo po-
mlouvájiné

1) Satan

2) Ďábel

3) Pokušitel

4) Člověk

5) Padlý anděl

Jejich činnost
Padlí andělé bojují proti Bohu, jeho lidu a jeho záměrům jako

militantní součást satanova království tmy (Mt 15,41; Ef 6,12;
Zj 12,7-12). Byly určité snahy rozlišovat mezi padlými andělskými
duchy a démony; v Bibli však pro takovéto rozlišování podklad nena-
cházíme.

Tito andělé se snaží oddělit Boží lid od jeho Boha (Ř 8,38). Bojují
proti svatým andělům (Da 10,12 - 11,1), sužují lidi tělesnými a duševní-
mi chorobami (Mt 9,33; 12,22; Mk 5,1-16; L 9,37-42), rozšiřují falešné
učení (2Te 2,1-12; lTm 4,1), způsobují posedlost u lidí, dokonce
i u zvířat (Mt 4,24; Mk 5,8-14; L 8,2; Sk 8,7; 16,16).

Bůh příležitostně používá i padlých andělů, navzdory jim samým,
aby uskutečnil své záměry a potrestal bezbožné (Ž 78,49; 1Kr 22,33),
a vychovával, napravoval a ukázňoval své spravedlivé (Jb 1 a 2; 1K 5,5).
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Jejich konečný úděl
Padlí andělé jsou dobrou ilustrací, co se stane s těmi, kdo jsou

morálně zkažení. Následující biblická místa nám líčí jejich konečný
úděl:

- Démoni, kteří byli příčinou posedlosti oněch dvou mužů, křičeli
na Ježíše: "Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" (Mt 8,29) ..

- Ježíš hovořilo "věčném ohni, připraveném ďáblu a jeho andělům"
(Mt 25,41).

- Pavel říká: "A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ,zabije
dechem svých úsť a zničí svým slavným příchodem" (2Te 2,8).

- Jakub píše: "I démoni ... věří, ale hrozí se ... " (Jk 2,19)

- Jan prohlašuje: "Sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak
málo času mu zbývá" (Zj 12,12).

- Jan nakonec konstatuje: "A budou trýzněni dnem i nocí na věky
věků" (Zj 20,10).

12. Přečti si uvedená místa a doplň následující výroky.

II 2Pt 2,4. Bůh neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a dal je , aby byli

b Ju 6. Anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale
opustili určené místo, drží ve věčných poutech v .

pro .

c Ž 78,49. Aby vykonal soud, použil k tomu Bůh řadu .

cl Mt 8,16, Mk 9,25-26. Nečistí duchové byli u těchto lidí příčinou

e L 13,10-16. Nečistí duchové mohou u lidí způsobit .

ľ Zj 12,7-12, Ef 6,12. Místem působení ďábla a padlých andělů je

jak '.' , tak .
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Naše studium činnosti a konečného údělu padlých andělů nás
přivádí k některým důležitým závěrům:

1. Nesmíme se nechat svést ďáblovými metodami a nesmíme mu
dovolit, aby nás obelstil (2K 2,11). Nesmíme mu v našich životech
dopřát místa (Ef 4,27). Spíše bychom měli být připraveni se mu
vzepřít, oblečeni do plné zbroje Boží (Jk 4,7, Ef 6,10-18).

2. Neměli bychom mluvit lehkovážně o ďáblu (Ju 8,9) ani bychom
neměli podceňovat úsilí, s kterým se snaží zničit duchovní život věří-
cího. Na druhé straně bychom také nikdy neměli zapomínat, že Ježíš
ďábla na kříži porazil (Žd 2,14), a že žijeme vírou, která se zakládá na
tomto vítězství!

3. Moc satana a jeho padlých andělů je omezena jak v čase, tak co
se týče jejího rozsahu, svolením Boží vůle. Tito andělé nejsou ani
všemohoucí ani vševědoucí ani všudypřítomní.

4. Nesmíme připisovat nemoci a přírodní katastrofy ďáblu a jeho
andělům, pokud to není konkrétně zjeveno. Jejich moc působit zlo je
reálná, avšak omezená.

5. Ačkoli tito andělé bojují proti Bohu, Bůh je donucuje, aby sloužili
jeho záměrům. Zatímco tedy Bůh používá jejich zlých úmyslů k dosa-
žení svých cílů, v ustanovený čas je odsoudí a potrestá.

6. Moc zlých duchů nad člověkem není nezávislá na lidské vůli.
Nečistí duchové nemohou uplatňovat svou moc bez přinejmenším
počátečního svolení ze strany lidské vůle. To znamená, že věřící se
může vzepřít jejich moci skrze modlitbu a víru v Boha! V Slově Božím
máme toto spolehlivé zaslíbení: "Vy z Bohajste, synáčkové, a zvítězili
jste nad nimi (nečistými duchy); neboť větší jest ten, který je ve vás,
nežli ten, který jest ve světě" (U 4,4 K).
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13. Zakroužkuj písmena předcházející PRA VOlV Á tvrzení.

a Satanovy záměry můžeme poznat z jmen, která mu byla dána.

b Protože nernůže zaútočit přímo na Boha, útočí ďábel na člověka,
aby se pomstil Bohu.

c ř)ábel byl stvořen k tomu, aby byl vůdcem andělů, kteří se vzbouřili
proti Bohu.

d Padlí andělé byli Bohem už stvořeni zlí.

e Padlí andělé jsou neomezení, a mohou proto působit proti komu-
koli v kterékoli době.

f Bůh dokáže používat padlé anděly, navzdory jim samým, k tomu,
aby potrestal bezbožné, a vychovával a napravoval spravedlivé.

g Někteří z padlých andělů jsou drženi v poutech pro den soudu,
zatímco jiní mají svobodu plnit ďáblovu vůli.

h Satan a jeho andělé jsou omezeni jak v čase, tak co se týče rozsahu
jejich působnosti, svolením Boží vůle.

Věřící je plně vyzbrojen, aby se vzepřel ďáblu ajeho silám; a Písmo
mu přikazuje,' aby to udělal.

j ř>ábel nemůže způsobit posedlost u věřících proti jejich vůli.
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napiš P před tvrzení pravdivá a N

před nepravdivá.

o • o 1 Andělé jsou stvořené duchovní bytosti.

o o • 2 Všichni andělé byli stvořeni svatí.

o •• 3 O andělech můžeme hovořit jako o společnosti nebo rodu
(pokolení).

• • o 4 Andělské zástupy vykazují organizovanost, která, jak se zdá, je
závislá na úkolech, které jim byly svěřeny.

· .. 5 Andčlé, kteří si nezachovali své vznešené postavení a opustili
určené místo, učinili tak z vlastního rozhodnutí.

• o • 6 Andělé vlastní personalitu a nadlidskou inteligenci a moc.

o o 07 Většina andělů je vševědoucích, všudypřítomných a všemohou-
cích.

o. o 8 Bible naznačuje, že satanův pád byl výsledkem jeho domýšlivosti
a pýchy.

• o • 9 V Bibli je doložena existence archanděla, cherubů, serafů a
mnoha jiných andělů, kteří nemají zvláštní název.

o •• 10 Satanova moc je omezena v čase i co se týče rozsahu svolením
Bo7.Ívůle.

· .. 11 Z Bible vyplývá, že nejméně polovina andělů se rozhodla
následovat satana, a proto také padli spolu s ním.

· .. 12 Ďábel nás může pokoušet, abychom padli, nemůže nás však
přinutit, abychom padli.

· .. 13 Lidé se mohou stát proti své vůli posedlými, dokonce i když se
danému démonu vzepřeli .

.. . 14 Bible zjevuje, že existuje tak veliké množství andělů, že tvoří
nesčíslný zástup.

o o .15 Pojem andělé znamená "poslové" aje popisem jednoho z jejich
velikých úkolů.
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odpovědi na studijní otázky
7. b) Existuje nesčíslné množství andělů, dobrých i zlých.

1. a všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný.

b život

8. a), b), d) a e) jsou činnostmi svatých andělů.

2. b) nesmrtelné stvořené bytosti, které nikdy nepřestanou existovat.

9. a 6) Strážci

b 2) Gabriel

c 4) Cherubové

d 7) Živé bytosti

e 3) Svatí andělé

f 5) Serafové

g 1) Michael

3. Nejsou všemohoucí, vševědoucí ani všudypřítomní.

10. b), c), d) a g) jsou činnosti svatých andělů

4. a 4) Nemají pohlaví

b 7) Nejsou všudypřítomní

c 6) Jsou mocní

d 5) Jsou inteligentní

e 2) Jsou to duchové

f 1) Byli stvořeni

g 8) Nejsou to oslaveni lidé

h 3) Mají osobní charakter

ll. a 4) Člověk

b 5) Padlý anděl

c 1) Satan

d 3) Pokušitel

e 2) Ďábel

141



ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

5. a že nestál v pravdě.

b zhřešili.

c vznešené postavení; opustili určené místo.

d domýšlivosti a pýchy.

12. a temné propasti podsvětí; střežit; postaveni před soud.

b temnotě; den soudu.

c poslů zkázy.

d posedlosti.

e zmrzačení

f země, nebeská oblast.

6. a 2) Vyplývá z kontextu či symbolického vyjádření

b 1) Jednoznačně dosvědčeno

c 2) Vyplývá z kontextu či symbolického vyjádření

d 3) Žádná podpora ze strany Písma

e 2) Vyplývá z kontextu či symbolického vyjádření

f 1) Jednoznačně dosvědčeno

g 1) Jednoznačně dosvědčeno

h 3) Žádná podpora ze strany Písma

i 1) Jednoznačně dosvědčeno

j 3) Žádná podpora ze strany Písma

13. c), d) a e) jsou nepravdivá.
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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
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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.
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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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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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LEKCE 7
HŘÍCH A SPASENÍ:
PROBLÉM A ŘEŠENÍ

"Roberte, dělníci, kteří vedle stavějí dům, budou dnes betonovat,
takže se k nim nepřibližuj. Pamatuj, že máš na sobě novou košili!"

Moje manželka ráda vypráví tuto příhodu o svém bratru, který se
přirozeně zlobil na svou mámu kvůli tomuto varování. Vypnul se v celé
své výšce šestiletého hocha a vzdorovitě se odebral na staveniště.
Právě ve chvíli, když tam dorazil, nějaký motýl přistál přímo v neckách
plných betonu. Robert se rychle naklonil, aby tomu zmítajícímu se
tvoru pomohl opět na svobodu, ztratil však rovnováhu a spadl do
necek. Po celé tváři měl beton, beton mu kapal z vlasů. Nová košile
byla úplně zničená! Robertův hrdinský vzdor se proměnil ve zděšení.
Jak se teď vůbec bude moct postavit před mámu? Jaké budou násled-
ky jeho neposlušnosti?

Lidstvo se ocitlo v podobné situaci. Člověk, toto Boží stvoření plné
slávy, jak jsme to viděli v 6. lekci, je najednou zkažen a zohyzděn
hříchem. V této lekci se dovíme, co říká Bible o původu hříchu ajeho
následcích. Avšak, díky Bohu, nemusíme ukončit své studium v tomto
zoufalém bodě. Dovíme se totiž i o řešení, které Ježíš Kristus poskytl.
Prosme Ducha svatého o pomoc během studia tohoto důležitého
předmětu.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Gn 2 a 3, Ř 5 a 6 - tyto kapitoly

souvisejí s problémem hříchu. Přečti si rovněž Iz 53. Tato kapitola
nám umožňuje nahlédnout do řešení, které Bůh pro problém
hříchu při-pravil. Pak si obvyklým způsobem prostuduj rozvinutí
lekce.

2. Po vypracování osobního testu si znovu projdi lekci 5-7. Pak
zodpověz otázky uvedené ve Studijní zprávě za 2. část.

rozvinutí lekce

REALITA HŘÍCHU
Úkol 1. Uved' definici a dva důkazy reality hříchu.

Hřích můžeme definovat jako neposlušnost a selhání při naplňo-
vání zákonů, které Bůh dal svým rozumným tvorům jako prostředek
vedení a usměrňování. Protože Boží zákon je vyjádřením jeho morální
přirozenosti, člověk se musí zařídit podle něj, pokud má v něm Boží
svatá přirozenost nalézt zalíbení. Bible nám zřetelně zjevuje jak realitu
hříchu, tak i jeho původ, přirozenost, následky a způsob vyléčení.
V této lekci se budeme postupně zabývat všemi uvedenými stránkami
hříchu.

Jak jsme viděli v minulé lekci, člověk je rozumná bytost. Uvědomuje
si tedy, že hřeší, jestliže 1) dělá, co by nerněl; 2) nedělá, co by měl; 3)
je tím, co by neměl být; 4) není tím, co by měl být. Existuje mnoho
důkazů reality hříchu. První z nich vyplývá z Bible bezprostředně.

Realita hříchu vyplývá z Bible bezprostředně
Hřích tvoří jeden z hlavních námětů Bible. Gn 3 zaznamenává první

případ, kdy člověk zhřešil. Příběh pokračuje ve 4. kapitole, kde se
vypráví, jak se tento problém přenesl i na děti našich prarodičů.
Hospodin tehdy Kainovi řekl: "Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po
tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout" (Gn 4,7). Kain však
podlehl své závisti, nenávisti a vzpouře a zavraždil svého vlastního
bratra.
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1. Vyjádři třemi slovy, co bylo společnou podstatou hříchu Adama,
Evy Ci Kaina. (Gn 3,11 a 4,7)

Když procházíme stránkami Bible, setkáváme se znovu a znovu s
problémem hříchu. Bůh dal psanou podobu zákona, aby skrze ní vedl
lidstvo v raném údobí jeho existence (Ex 20,1-17). Poučil dále Mojžíše
o všech zákonech týkajících se člověka a o způsobu, jak provést
smíření za hřích. Vysvětlil mu, jakým způsobem má izraelský lid
přinášet oběti za hříchy, kterých se dopustili (Lv 4 -7). Bůh dokonce
určil jeden den v roce, kdy se celý izraelský národ musel zabývat
problémem hříchu (Lv 16). Prvních pět knih Starého zákona je také
nazýváno knihami zákona, protože obsahují všechna Boží přikázání
určená jeho lidu, aby mohl vést svatý život, a poučení, jak dosáhnout
odpuštční hříchů.

Historické knihy, od Jozue až po Ester,jsou záznamem tragického
selhání Božího lidu při naplňování Božích přikázání. Ukazují odpad-
nutí, neposlušnost, zatvrzelost a vzpouru izraelského národa proti
Bohu a jeho zákonům.

2. Srovnej Sd 2,6-7 s 2,10-19. Jaká změna se udála s lidem po Jozuově
smrti?

3. Přečti si Sd 3,7.9.12.15; 4,1; 6,1. Které téma se zde neustále znovu
objevuje?

Zalmista vyjadřuje lítost nad hříchem slovy: "Smiluj se nade mnou,
Bože, pro milosrdenství svoje moji nepravost smyj ze mne doko-
nale, očist' mě od mého hříchu Ano, zrodil jsem se v nepravosti"
(Z 51,3-4.7). Proroci horlí proti hříchu, který byl příčinou pádu Izraele
(Ez 23; Jr 5; Da 9,1-23).

Nový zákon vypráví o zradě Jidáše Iškariotského (Mt 26,14-16).
Líčí utrpení našeho Spasitele, jenž vzal na sebe hříchy světa, Odhaluje
lež Ananiáše a Safir~ (Sk 5,1-11). Jedno z nejživějších líčení reality
hříchu je uvedeno v R 1,18-32. Hřích je zde vylíčen takto:
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Protože si nedovedli (lidé) vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh
na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni
nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda,
svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní,
zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slito-
vání. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají,
jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným
takové jednání schvalují (v. 28-32).

4. Na základě 1J 5,17 a naší diskuse definuj hřích.

Realita hříchu vyplývá z nutnosti vlády
Nejenže nám Bible uvádí mnoho příkladů reality hříchu, ale skuteč-

nost hříchu dokládá nepřímo i tím, že ukazuje na potřebu a nevyhnu-
telnost vlády v naší společnosti. V Sd 21,25 čteme: "V těch dnech
neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné." Před uvede-
nou dobou Bůh používal soudce, aby podle jeho nařízení vedli Izraele.
V 1S 8 jme však svědky, jak lid izraelský požaduje na Samuelovi, aby
jim ustanovil krále, který by je vedl. Chtěli mít stejný druh vlády, jako
všechny okolní národy (v. 5). Protože lidé nebyli ochotni poslouchat
Boha, bylo zapotřebí vlády.

Lidé občas sní o zemi nazývané "Utopie" - ideálním místě s ideál-
ním stavem dokonalé spravedlnosti a společenské harmonie. V Utopii
si každý hledí svých vlastních záležitostí, ochotně přispívá k blahobytu
ostatních a v plné míře se raduje ze všeho dobrého, co jen život může
nabídnout. Avšak nikde na zemi nenalezneme takovouto společnost.
Člověk je sobecký a má vrozenou tendenci ke vzpouře. Hřích je
realitou, které čelíme každý den a na každém kroku. Nikdo se nevyhne
jeho následkům. O tragických následcích hříchu čteme denně v novi-
nách a slyšíme v rádiu a ostatních sdělovacích prostředcích. Zcela
zřetelně se zde projevuje nutnost vlády v naší společnosti.

Hřích je skutečný. Není to výsledek pověry nebo nedostžtku vzdě-
lání. Je výsledkem přirozenosti člověka - člověka, jenž žije v rozporu
s Božími zákony a podle svých vlastních zlých tužeb.
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5. Ve svém poznámkovém sešitě uveď dva důkazy reality hříchu a
každý z nich podlož příkladem.

PŮVOD HŘÍCHU
Po mnoho století se filozofové zabývali otázkou, zdaje hřích věčný,

zda vždy existoval vedle dobra. Někteří došli k závěru, že boj mezi
dobrem a zlem vždy existoval a bude pokračovat navěky. Byl zde vůbec
čas, kdy existovalo pouze dobro? Pokud ano, kdy se tedy vlastně
objevil hřích na scéně? Abychom mohli zodpovědět tyto otázky,
zaměříme se nyní na původ hříchu ve vesmíru a lidském rodu.

Ve vesmíru
Úkol 2. Vyber tvrzení, která líčí pravdivě původ hříchu.

V S. lekci jsme se zabývali hříchem andělů, jenž zapříčinil jejich
pád, a tím, co Písmo říká o původu hříchu ve vesmíru. Zopakujme si
nyní krátce tato fakta, abychom viděli, jak souvisejí s přenesením
hříchu na lidské pokolení. Nejprve si znovu pročti v lekci 5 část
nazvanou Morální přirozenost andělů. Zde je její shrnutí:

1. Andělé byli stvořeni jako společenství svatých, dokonalých,
osob-ních bytostí, jejichž vůle se přikláněla k jejich Stvořiteli.

2. Je zjevné, že andělé měli moc volby a chápali následky případné
neposlušnosti.

1. Jeden z nich, satan, zaujímal vznešené postavení (Ez 28,12;
2K 4,4; Ef 2,2).

4. Satan byl evidentně od samého začátku vůdcem jejich vzpoury
(J 8,44; 11 3,8).

5. Z různých odkazů na pozemské krále, kteří, jak se zdá, symbo-
lizují satana, můžeme učinit závěr, že Satanův hřích začal jeho
velikášstvím, domýšlivostí a pýchou (srov. Ez 28,11-19;
Iz 14,13-14 a lTm 3,6).

Předcházející biblické pasáže nám ukazují, že satan nebyl spokojen
se svou pozicí podřízenosti Bohu. Více jej zajímaly jeho vlastní ambi-
ce, než služba Bohu. Byl tak zaslepen svou vlastní krásou, že se, jak se
zdá, domníval, že by mohl dokonce převýšit svého Stvořitele. Byl
sobecký, nespokojený, chtivý, žádaje nejenom to, co mu Stvořitel určil,
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ale i to, co si Bůh vyhradil sám pro sebe. Tyto příznaky hříchu, jak je
vidíme u satana, byly nejspíše kořenem hříchu i u ostatních padlých
andělů.

Toto vše má pro nás veliký význam, protože když se satan a jeho
andělé vzbouřili proti Bohu, hřích se stal životním principem, s kterým
bylo třeba nyní ve vesmíru počítat. Jejich hřích znamenal opozici proti
vládě našeho milovaného Otce. Satanův nynější záměr je zmařit Boží
plán v každé možné oblasti vesmíru. Satan je také hlavou světového
systému, který bojuje proti Bohu a jeho vládě.

6. Zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které PRA VDlVĚ líčí
původ hříchu ve vesmíru.

a Bůh uvedl hřích do vesmíru jako prostředek, kterým by mohl
zkoušet své tvory, zda mu zachovají včrnost.

b Hřích je věčným principem, jehož úkolem je vyvážit princip dobra.

c Hřích začal, když stvořené bytosti, kterým byla dána plná zodpo-
vědnost za své jednání, se rozhodly neuposlechnout svého Stvoři-
tele a dělat si po svém.

d Původ hříchu ve vesmíru můžeme odvozovat od momentu, kdy
satan pro svou pýchu a ambice zatoužil po vznešenějším postavení.

e Bylo nutné, aby andělé i lidé měli moc volby, protože Bůh nikoho
nenutí, aby jej uctíval.

V lidském rodu
Jak jsme již viděli, Bůh stvořil člověka z bezhříšnou přirozeností,

postavil jej do ideálního prostředí a postaral se o všechny jeho potře-
by. Bůh dal Adamovi mohutnou mysl i dostatek příležitostí, které byly
pro něj stále novou výzvou, takže jeho čas i energie mohly být plně
využity. Dal mu také přiměřenou pomoc a společnost - v osobě Evy.
Stvořitel rovněž určil některé jednoduché zásady, které bylo nutné
dodržet, a varoval Adama s Evou před následky neposlušnosti. Pak
s tímto prvním párem navázal velice úzký vztah .

. Boží varování určené Adamovi a Evě bylo jednoduchou zkouškou.
U prostřed všech těch výsad a veškerého zaopatření jim byla odepřena
pouze jediná věc: ovoce jediného stromu. Tato zkouška měla ukázat,
zda uposlechnou Boží vůle, nebo ne. Adam s Evou nebyli stvořeni jako
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roboti, kteří by žili pro slávu Boží bez jakéhokoli přispění ze strany
jejich vůle. Jejich vůle tíhla k Bohu, jelikož však měli moc přijmout,
nebo také odmítnout tuto náklonnost, mohli uplatňovat svobodu vůle
a činit svobodná rozhodnutí. Tato schopnost je nezbytnou podmínkou
jakékoli zkoušky.

Když se satan vzbouřil proti Bohu, neměl tehdy u sebe žádného
pokušitele; první lidé však ano. Brzy potom, co byli Adam s Evou
postaveni do zahrady Eden, přistoupil k Evě satan a snažil se jí
naznačit, že Bůh jim odepírá něco, co je dobré a užitečné. Stojí za
povšimnutí, že Eva nic nenamítala proti tomuto vážnému obvinění
vznesenému proti Bohu. Když satan řekl: "Nikoli, nepropadnete smrti"
(Gn 3,4), označil tím ve skutečnosti Boha za lháře. Eva však nepro-
testovala ani se nesnažila satanovo tvrzení, jež bylo v rozporu s Božím
svatým charakterem, uvést na správnou míru. Spíše myslela pouze na
výhody, které by pro ni plynuly v případě, že by uposlechla pokušitelo-
vy rady. Zamlouvalo se to jejím smyslům, její chuti a právě probu-
zeným ambicím.

A tak se Eva, na základě své vlastní vůle a s přispěním svodu ze
strany satana, rozhodla učinit, co sama chtěla, než aby udělala, co
chtěl Bůh. Gn 3,1-5 naznačuje, že chtěla 1) mít to, co Bůh
zakázal; 2) znát to, co Bůh nezjevil; 3) být tím, co Bůh pro ni neza-
mýšlel.

Eva tím dala přednost svému já před Bohem, a to je hřích. Pře-
mýšlela, co udělá. Když se dívala na ovoce, napadlo ji, že poněvadž je
to dobré ovoce, nemůže být zlou věcí je požít. Viděla také, že toto
ovoce je nádherné. A navíc prý umožňovalo získat poznání. Pomyslela
si, že pojíst takovéhoto ovoce nernůže být nic špatného. Při tom všem
však zapomněla na tu nejdůležitější skutečnost: BŮH ZAKÁZAL
JÍST TOTO OVOCE! Teď však viděla pouze to, co chtěla vidět. Ona
i Adam, jako projev otevřené neposlušnosti vůči Bohu, pojedli zaká-
zaného ovoce. Nezajímalo je, zda Bůh bude tímto jejich jednáním
oslaven; i když jejich inteligence postačovala, aby si mohli domyslet
následky. Proč jen víc neuvážili, co vlastně činí? .

Naši první předkové se tedy rozhodli vědomě nedbat Božího varo-
vání. l když byli pokoušeni, nikdo je nenutil jednat proti Božímu
nařízení. Tento čin neposlušnosti byl zdrojem hříchu v lidském poko-
lení (viz Ř 5,12) a zdrojem postoje, který vedl k tomu, že hřích začal
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přebývat v lidské přirozenosti. Pociťuji to já a pociťuješ to i ty.
Takovýmto způsobem tedy hřích vstoupil do světa a uvrhl na lidstvo
svůj neblahý vliv. Zničil požehnaný vztah mezi člověkem a Bohem.
Hřích i nadále zanechává své následky na všech Adamových potom-
cích. Každý jednotlivý člověk dědí po Adamovi hříšnou přirozenost,
která - pokud nebude napravena - povede nakonec k úplné duchovní
smrti.

7. Přečti si Gn 3,22-23 a Ř 5,12 a pak zodpověz tyto otázky:

aJ aký byl výsledek Adamova hříchu ve vztahu kjeho vlastnímu životu?

b Jaké následky nese tento hřích pro všechny Adamovy potomky?

8. Ve svém poznámkovém sešitě uveď vysvětlení, proč je správné a
spravedlivé, že Bůh potrestal Adama, Evu, i celý lidský rod.

PŘIROZENOST HŘÍCHU
Úkol 3. Rozpoznej jednotlivé stránky hříchu.

Nebyla by to pro nás veliká pomoc, kdyby byl hřích nějakou fyzi-
kální látkou, kterou bychom dokázali v laboratoři oddělit? Pak by-
chom mohli přizvat vědce, kteří by se pokusili najít nějakou chemi-
kálii, lék nebo sérum, které by ji zničily. Týmy odborníků by pak
provedly u všech lidí očkování, jenž by zničilo jednou provždy moc a
následky hříchu. Zanedlouho by byla proměněna celá naše společnost
a lidé by mohli žít ke slávě Boží. Víme však, že hřích není mikrob ani
vir. Co je tedy vlastní přirozeností hříchu?

V první části této lekce jme již uvedli krátkou definici hříchu: je to
neposlušnost a nevyhovění Božímu slovu. Jsou to ty všechny špatné
věci, které lidé dělají. Patří zde i to, když činíme věci, které bychom
neměli, a nečiníme věci, které bychom měli.

Jak hebrejština Starého zákona, tak i novozákonní řecká obecná
mluva používají expresivní slova, když líčí zhřešení proti Bohu. Bibličtí
učenci, kteří se zabývají naukou o tvoření slov, se snaží rovněž vysvětlit,
jakým způsobem a z kterých jiných pojmů povstala jednotlivá slova.
Jejich studium nám pomáhá lépe pochopit význam slova hřích. Podí-
vejme se tedy nyní na některé z těchto pojmů, které nám dodatečně
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určují slovo hřích. (Pojmy používané v moderních překladech Bible
budou zřejmě poněkud odlišné; námi uváděná slova jsou odvozena
přímo z hebrejských a řeckých tvarů.)

1. Přestoupení (angl. trespass) (Ř 5,14-17). V běžném životě se
často setkáváme s nápisem soukromý majetek, vstup zakázán (angI.
No Trespassing). Co je tím míněno? Porušit tento příkaz znamená
projít nebo vstoupit na něčí majetek, narušit práva někoho jiného.
Když si lidé dají tento nápis, znamená to, že nechtějí, aby kdokoli
vstupoval na jejich pozemek. Aby tomu zabránili, buď svůj pozemek
uzavřou, nebo řádně označí jeho hranice. Na výstražných tabulích pak
často i uvedou trest (pokutu) za nedodržení výstrahy. Bůh také určil
člověku jisté morální hranice. Nazýváme je zákony. Když člověk pře-
kročí tyto hraniční čáry, hřeší - nedbá Božího zákona. Bezzákonnost
(K - přestoupení, E - porušení zákona) je hříchem (11 3,4).

2. Minutí cíle (Ex 20,20). Když člověk hřeší, selhává v naplnění
záměru, který má Bůh sjeho životem. V tomto smyslu je hřích minutím
cíle. Člověk selhává co se týče Božího plánu s ním. S pojmem minout
cíl se setkáváme při lukostřelbě a znamená, že daný člověk nezasáhne
střed terče, na který mířil.

3. Sobectví (Ž 119,36; Fp 2,3). První hřích povstal z egocentrismu
- člověk chtěl mít to, co, jak cítil, mu Bůh odepřel. Zamlouvalo se to
jeho samolibosti a pýše.

4. Vzpoura (Ex 23,21; 1S 24,11). Vzbouřit se znamená neuposlech-
nout nebo postavit se proti někomu, kdo má autoritu. Je to odchýlení
od Božího zákona. Izajáš to znázorňuje, když říká: "Všichni jsme
bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou" (Iz 53,6). Přesně to
stejné dělají lidé dnes. Každý si chce "dělat po svém" - řídit se svými
vlastními tužbami. Totéž platí o celých společnostech i národech. Lidé
se nechtějí ubírat stezkou, kterou jim Bůh vyznačil.

5. Nečistota (Jk 1,27). Když někdo úmyslně zhřeší, je si vědom svého
špatného jednání, protože svědomí jej odsuzuje. Pocit viny, který
v něm hřích probudil, mu dává vědomí vlastní nečistoty. Cítí se
špinavý. To je také důvod, proč Písmo hovoří o očištění od
hríchu (Ž 51,4.9; 1J 1,7).

Krátce shrnuto, hřích je neuposlechnutím Božích zákonů ze strany
rozumných tvorů. Všechno, co nemá jako svůj cíl slávu Boží, je
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hříchem (Ř 3,23). Cokoli v člověku, co je v rozporu z Božím svatým
charakterem, je hřích.

9. Přiřaď každý z pojmů, jež představují jednotlivé stránky hří-
chu, k definici, která jej nejlépe vystihuje.
· .. a Chtít si dělat věci po svém 1) Přestoupení

namísto se podřídit Božímu 2) Minutí cíle
způsobu

3) Sobectví
· .. b Vede k nutnosti očištění

4) Vzpoura

5) Nečistota
· .. c Selhání jednotlivce v napl-

nění Božího záměru s jeho
životem

· .. d Překročení zakázaných hra-
nic, které určil Bůh

... e Postavení se proti Boží auto-
ritě - odchýlení se od Boží-
ho zákona

NÁSLEDKY HŘÍCHU
Úkol 4. Rozpoznej tvrzení, která pravdivě líčí následky hříchu.

Gn 3 popisuje tragické následky prvního hříchu. Bůh řekl: "Ze
stromu poznání dobrého a zlého však nejez" a připojil varování:
"V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti" (Gn 2, 17). Člověk
Božího varování nedbal, vzal si, co měl zakázáno, a nyní nemohl
očekávat nic jiného, než slíbené následky. Podívejme se krátce, jaké
byly hlavní následky prvního hříchu člověka.

Přerušený vztah s Bohem
Poznání a vědomí, že zcela vědomě neuposlechli Boha, vyvolaly

okamžitě u Adama a Evy pocit viny. Jejich nevinnost byla pryč, jejich
svědomí je odsuzovalo. Pociťovali svou nahotu jeden před druhým i
před Bohem. Styděli se, a tak se chtěli před Bohem skrýt. Když se ocitli
tváří v tvář tomu, co udělali, oba se snažili svalit vinu na někoho jiného.
Adam vinil Evu, Eva vinila hada (Gn 3,12-13)). Tímto tragickým
přiznáním se také jejich nádherný osobní vztah s Bohem skončil.
Prožili duchovní smrt (Gn 2,17) a z dokonalé zahrady Edenu byli
vyhnáni do života zcela jiného, než znali doposud.
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Hříšná přirozenost
Hřích Adama a Evy morálně zkazil nejenom jejich srdce, ale i srdce

všech jejich potomků. Bible prohlašuje, že tento hřích se stal princi-
pem zkaženosti, který se přenesl na potomky, na každou lidskou bytost
(Ř 5,12). Takto se celý svět dostal do zajetí hříchu (Ga 3,22) a my jme
propadli Božímu hněvu (Ef 3,2). Tato hříšná přirozenost nedovoluje,
aby Bůh našel v lidech zalíbení. Pro svou zkaženou přirozenost - pro
to, kým je - člověk jedná, tak jak jedná.

Bible říká, že s touto zkaženou přirozeností se už rodíme (Ž 51,7).
My bychom rádi považovali děti za dokonalé a bezhříšné. Když však
vidíme maličké sourozence, jak spolu bojují, začínáme si uvědomovat,
že sobeckost je součástí lidské přirozenosti. Tendence dítěte nepo-
slouchat má svůj původ v jeho hříšné přirozenosti.

]10. Přiřaď biblická místa (levý sloupec) k jednotlivým součástem
lidské bytosti, která je hříchem morálně zkažena (pravý sloupec).

... a 1Tm 4,2; Tl 1,15

... b Ř 1,28; 1K 2,14; 2K 4,4;
Ef 4,18

... c Ef2,1.5; Ko 2,13.18

... d Jr 17,9-10; Ef 4,19

... e Ř 1,28; 7,18-20

1) Intelekt

2) Emoce (pocity)

3) Vůle

4) Svědomí

5) Duch Ge mrtvý)

Tato místa nám zřetelně ukazují, že každá část lidské bytosti je
zkažena hříchem. V takovém stavu člověk není schopen jednání,
v němž by Bůh mohl nalézt zalíbení. To ovšem neznamená, že člověk
bez Boha nemůže prokazovat dobro a laskavost, nebo takovéto skutky
docenit. Znamená to, že dokud člověk není obživen duchovně, nemů-
že konat nic, co by Bůh považoval za hodné schválení. Boží podoba
v člověku je zkažena.

Nejenže trpíme následky Adamova hříchu a vlivem hříšné přiroze-
nosti, kterou jme po něm zdědili, trpíme rovněž následky svých vlast-
ních hříchů. Pokud jsem lenivý a nemíním pracovat, ponesu si násled-
ky (a zrovna tak i moje rodina).
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Často také trpíme nejen následky svých vlastních hříchů, ale i těch,
které spáchal někdo jiný. Občané země, jejíž vláda je zkorumpovaná,
se nemohou radovat z požehnání, které plyne z dobré vlády. Děti otce
- alkoholika mohou být vystaveny špatnému zacházení, které je často
výsledkem působení alkoholu na lidskou mysl. Lidé denně umírají při
dopravních nehodách, které zavinili opilí řidiči. Společnost jako celek
trpí zločinností. Platí také výlohy spojené s pobytem recidivistů ve
vězení.

V 6. lekci jsme viděli, že je třeba se obdivovat dobré stránce člověka.
Nyní pozorujeme tu druhou, tragickou stranu. Člověk bez Boha je
zvrácený. Jak se blížíme k posledním dnům, můžeme očekávat, že
situace se bude všude zhoršovat. Pod vlivem prorocké inspirace na-
psal apoštol Pavel tato slova:

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí,
chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslou-
chat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní,
pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhla-
ví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako
zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
(2Tm 3,1-5).

11. Které tvrzení nejlépe vysvětluje následky hříchu?

a) Netrpíme pouze následky Adamova hříchu a vlivem hříšné přiro-
zenosti, kterou jsme zdědili, ale i následky hříchů, jichž se dopustili
jiní lidé.

b) Každý člověk nese následky svých vlastních hříchů, jeho hříchy ale
nemají žádný vliv na život jiných lidí.

c) Následky hříchu se v posledních dnech zmenší, protože se lidé
stanou více osvícení.

Fyzický handicap
V zahradě Edenu neznali Adam s Evou choroby a nemoci. Choro-

boplodné zárodky, viry a nemoci všeho druhu se objevily jako násle-
dek hříchu a od té doby se s nimi setkáváme v souvislosti s hříchem a
soudem (Ex 15,26; Dt 28,58-62). Bolest, únava a fyzické zhroucení jsou
součástí procesu, který započal hříchem, a vede nakonec k fyzické
smrti (Gn 3,16-19). Smrt se jako výsledek pádu člověka lidstvu neustá-
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Je lepí na paty. Také život člověka je poznamenán satanskou opozicí.
Tento nepřítel mu brání, aby se přiblížil k Bohu, žil pro něj a líbil se
mu. (Gn 3,15)

Nepřátelské životní prostředí
Celý vesmír trpí kvůli prokletí, které hřích způsobil (Gn 3,17-18).

V živočišném světě se setkáváme s divokostí a krutostí. Podle Iz 11,6-9
budou v přicházejícím království Božím divoká zvířata spíše krotká,
než jak je tomu nyní. To nás přivádí k přesvědčení, že nynější "zákon
džungle" je výsledkem prokletí způsobeného hříchem; silnější se živí
slabším, soulad v přírodě je narušen.

I život rostlinné říše vykazuje následky hříchu. Plevel a trní udusí
užitečné rostliny. Bez značného úsilí ze strany člověka by nevyrostlo
obilí a ostatní rostliny, které nám slouží za potravu. Boj člověka z
prostředím, aby z něj získal obživu, si vybírá krutou daň na jeho těle.
Pavel to popisuje takto:

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím,
kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude
vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí
Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá
a pracuje k porodu (Ř 8,19-22).

'Věčné oddělení a trest
Poslední a konečný následek hříchu, kterým se nyní budeme zabý-

vat, je zároveň i tím nejsmutnějším. Bible ukazuje, že hříšník, který
nečinil pokání, ponese věčný trest. Jak bych si přál, aby tomu bylo
jinak, neodvažuji se však zavírat oči před zcela jednoznačným svědec-
tvím Písma.
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12. Vyhledej si uvedená místa a uveď, co naznačují v souvislosti
s věčným trestem:

a Mt 25,4] .

b Mk 9,48 .

c Ř 2,8-9 .

d Ju ]3 .

e Zj 14,10-11 .

I když bibličtí autoři někdy hovoří o tomto trestu jako o zničení,
jeho trvání bude přesto věčné (viz Ž 52,7; lTe 1,6-9). Všimni si,
že v Mt 25,46 je slovo věčný použito jak pro nebe, tak i v případě pekla:
věčná muka (řec. trest) - peklo; věčný život - nebe. Pokud člověk
neučiní pokání ze svých hříchů a nevyřeší si ve svém životě problém
hříchu, očekává jej věčný trest, daleko od tváře Boží.

OBNOVENÍ HŘÍŠNÍKA

Úkol 5. Vyber tvrzeni, která vysvětlují, jakým způsobem je hříšník obno-
ven a jaké jsou výsledky této obnovy.

Uprostřed nejhlubšího zoufalství nám září paprsek naděje. Bůh se
ve svém milosrdenství postaralo cestu úniku před následky duchovní
smrti. Těm, kdo přijmou jeho nabídku, dal možnost dojít věčné slávy
v jeho blízkosti. Ty i já můžeme být obnoveni jak duchovně, tak i
tčlesně, a následky hříchu mohou být smazány.

Duchovní obnova

Bůh se skrze smrt svého jednorozeného Syna Ježíše postaralo
duchovní obnovení člověka. Ježíš svou zástupnou obětí smířil naše
hříchy. Vysvětluje to J 3,16-17:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal
svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Tobě i mně byla dána možnost duchovní obnovy, pokud učiníme
pokání ze svých hříchů a zároveň se rozhodneme obrátit zády ke všem
hříchům. Musíme však rovněž přijmout Boží nabídku spasení a dovo-
lávat se jeho zaslíbení, že nám pomůže. Musíme tedy udělat krok víry.
Bible říká: "Milostí jste tedy spaseni skrze víru" (Ef 2,8). Konečný
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požadavek pak zní: "Vyznej svými ústy Ježíše jako Pána" (viz Ř 10,9).
Když v něj uvěříme, vyznáme své hříchy a pak je opustíme a dovolíme
Ježíšovi, aby byl Pánem v našem životě, jsme zcela proměněni. Přijí-
máme duchovní život (Ef 2,1-9; Ko 2,13) a stáváme se novým stvoře-
ním v Kristu: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo,
hle, je tu nové" (2K 5,17). Apoštol napomíná věřící, aby svlékli starou
přirozenost a dovolili Bohu, aby z nich učinil nového člověka, který
bude žít k jeho oslavě (Ef 4,17-28; Ko 3,1-17).

Náš Pán vzal svou smrtí na sebe trest za hřích a utišil tak Boží
spravedlivý hněv, který se obracel proti nám. Skrze něj jsme se stali
spravedlivými. Ježíš nám zabezpečil odpuštění a postaral se o naše
plné vykoupení - vykoupení, jež je nabízeno úplně zdarma. Dává nám
rovněž novou přirozenost. I když jsme se narodili z tak zkaženou
přirozeností, Ježíš z nás činí adoptivní děti v rodině Boží. Navíc nás
uvádí do postavení Božích synů a dědiců Božího bohatství (Ř 8,17).
Náš Pán nejenže činí všechna tato opatření určená k naší duchovní
obnově, ale vystupuje i v roli našeho právního zástupce a našeho
přímluvce, který se za nás přimlouvá před Všemohoucím Soudcem a
prosí jej, aby nám udělil milost (Žd 7,25; 11 2,1).

S darem spasení dostává nový věřící i novou zodpovědnost. Musí
"chodit ve světle" (viz 11 1,7; J 1,4-9). I když křesťan v tomto životě
nikdy nedosáhne dokonalosti, může chodit ve světle a kladně na ně
reagovat. Když to činí, dochází ke dvěma věcem: 1) má společenství s
ostatními věřícími, 2) je očišťován. K očišťování dochází, když věřící
dovolí Duchu svatému, aby mu ukazoval jeho selhání, špatné postoje
nebo hřích jakéhokoli druhu. Musí tyto hříchy vyznat a učinit roz-
hodnutí, že se vzepře pokušením, která jej čekají v budoucnu. Musí
být rovněž vždy ochoten dát se vést Duchem svatým (Ř 8,5).

(Úplnější pohled na učení o spasení nalezneš v ICI kursu tivý
v Kristu: Studium o spasení.)

13. Na základě předcházející části uveď ve svém poznámkovém sešitě
tři věci, které pro nás vykonal Ježíš tím, že položil svůj život jako oběť
za hřích.
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Fyzické obnovení
Ježíš se postaral nejen o naši duchovní obnovu, ale jeho smrt na

kříži připravila cestu i pro naše fyzické obnovení. Nemoc, jež je
součástí prokletí, přišla o svou moc nad lidmi, když Ježíš trpěl na kříži.
Bible učí, že uzdravení je součástí obnovy, kterou Ježíš uvedl v plat-
nost. Jedna z nejkrásnějších poetických pasáží v Bibli byla napsána
právě v souvislosti s uzdravením, které nám Ježíš vydobyl.

Byly to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal,
ale domnívali jsme se, že je raněn,
ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,
zmučen pro naši nepravost.
Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni.

lz 53,4-5

14. Přečti si uvedené verše a uveď, co každý z nich říká o božském
uzdravení.

aMt8,17 .

b 1Pt 2,24 .

Ježíš během své veřejné služby zde na zemi uzdravil nesčetné
množství nemocných. Také těm, které vyslal sloužit, přikázal, aby
kázali poselství o království a uzdravovali nemocné (Viz Mt 10,7-8;
Mk 16,18; L 9,1-2; 10,9).

Poté, co Ježíš vstoupil do nebe, zázraky pokračovaly ve službě jeho
následovníků. Kniha Skutků je plná zázračných uzdravení. Mimoto,
Jakub vyučuje, že starší církve by se měli modlit za nemocné a očeká-
vat, že je Bůh uzdraví (Jk 5,14). Naprosto to souhlasí s Ježíšovým
prohlášením, že on přišel, abychom měli život a měli ho "v hojnosti"
(J 10,10).

Svět ještě není osvobozen od všech nemocí a veškerého utrpení.
Historie církve však dokazuje, že ti, kdo důvěřují Ježíšovi, mohou být
uzdraveni jako odpověď na modlitbu víry. Z Ježíšova díla na Golgotě
můžeme nyní čerpat duchovní, tělesný i věčný užitek. Skrze Adama
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hřích 'Vstoupil do celého lidského pokolení; skrze Ježíše Krista jme
byli vysvobozeni z hříchu a jeho následků! Pozvedněme svá srdce ke
chválám a oslavujme jej za jeho veliký dar spasení.

15. Zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které PRAVDIVĚ
vypovídá o naší duchovní a fyzické obnově.

a Nejdůležitější je na duchovní obnově skutečnost, že nás uvádí zpět
do obecenství s Bohem.

b Protože Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy, je nyní lidstvo
zproštěno jakéhokoli trestu za hřích.

c Duchovní obnovení vyžaduje pokání, odvrácení se od hříchu a
chození ve světle.

d Nemoc je součástí prokletí a musíme s ní počítat jako s něčím, co
patří nevyhnutelně k našemu životu.

e Podmínkou božského uzdravení je víra.

f Chození ve světIe vede k očišťování a společenství s věřícími.

g Božské uzdravení se stalo od novozákonní doby až po dnešek
životní zkušeností nesčetného množství lidí.

h Jedinou věcí nezbytně nutnou k božskému uzdravení je modlitba
staršího církve ..

iVšechny následky Adamova pádu v lidském pokolení byly zrušeny
Kristovou obětí na kříži.

Toto je poslední lekce v 2. části. Nyní si vypracuj osobní test, pak
si znovu projdi lekce 5, 6 a 7 a zodpověz otázky uvedené ve Studijní
zprávě za 2. část.
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osobní test
KRÁTKÉ ODPOVĚDI. Dokonči následující věty:

1. Původ hříchu v lidském rodu lze sledovat zpět až k hříchu

2. Počátek hříchu ve vesmíru sahá zpět ke vzpouře

3. Dvěma důkazy reality hříchu jsou

4. Kroky nezbytně nutné k obnově hříšníka jsou

5. Tím nejsmutnějším a zároveň nejzávažnějším následkem hříchu je

PRA VDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Ve vyhrazeném prostoru napiš P,
pokud je tvrzení pravdivé. V opačném případě napiš N.

· .. 6 Člověk by nebyl měl možnost zhřešit, kdyby satan nebyl padl
dřív.

· .. 7 Protože má člověk hříšnou přirozenost, existence zákonů je
nutností.

· .. 8 Bible jednoznačně ukazuje, že člověk by se svou vlastní přiroze-
ností nemohl Bohu zalíbit.

· .. 9 Podle Bible to byla pýcha a egocentrismus, které přivodily
satanův pád .

.. . 10 Dnešní satanovou strategií ve světě je uskutečňovat plán, který
je přesně opačný než plán Boží.

... 11 Když Eva požila ovoce, byl to hřích pouze proto, že to bylo něco
zakázaného.

· .. 12 Protože hřích vstoupil do lidského pokolení, člověk se rodí
s duchovní přirozeností, která je mrtvá.
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odpovědi na studijní otázky
8. Tvá odpověď by měla obsahovat tyto myšlenky: Bůh dal člověku
schopnost, aby se mohl z vlastního popudu rozhodnout jemu sloužit.
Aby mohlo dojít k uvedené volbě, bylo zapotřebí zkoušky. Adam a
Eva, naši prarodiče, se rozhodli uposlechnout raději svých vlastních
sobeckých tužeb než své náklonnosti k Bohu. Protože tím, že neu-
poslechli Božího zákona, zhřešili proti Bohu, zdědili jsme jejich hříš-
nou přirozenost. Jelikož Adam s Evou učinili vědomou osobní volbu
mezi dobrem a zlem a věděli, že budou muset nést následky svého
rozhodnutí, jejich potrestání bylo spravedlivé.

1. Neposlušnost vůči Bohu.

9. a 3) Sobectví

b 5) Nečistota

c 2) Minutí cíle

d 1) Přestoupení

e 4) Vzpoura

2. Nová generace se dopouštěla toho, co je zlé v Hospodinových očích
(hřešili proti Bohu).

10. a 4) Svědomí

bl) Intelekt

c 5) Duch

d 2) Emoce (pocity)

e 3) Vůle

3. Izraelci se znovu a znovu dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových
očích.

ll. a) Netrpíme pouze následky Adamova hříchu ...

4. Hřích je neposlušností a nevyhověním požadavkům Božích zákonů.
Jsou 10 všechny zlé věci, které lidé dělají.
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12. a Ti, kdo jsou prokleti, budou ve věčném ohni se satanem a jeho
anděly.

b Ti, kdo půjdou do věčného trýznění, budou uvrženi do pekla, kde
"jejich červ neumírá a oheň nehasne".

c Ty, kdo činí zlo, očekává hněv a trest, soužení a úzkost.

d K věčnému trestu patří i nejčernější tma.

e Ti, kdo odmítnou Boha, budou mučeni ohněm a sírou; dnem ani
nocí nedojdou pokoje.

5. Tvá odpověď bude zřejmě obsahovat tyto myšlenky: Bible nám
historicky dokládá realitu hříchu, počínajíc hříchem Adama a Evy,
Kaina a neustále se opakujícími hříchy izraelského národa. Nový
zákon nám ukazuje, jakým způsobem Bůh skrze Ježíše Krista problém
hříchu vyřešil; poskytuje nám rovněž mnoho příkladů hříchu. Všude
ve světě je zapotřebí vlády, protože člověk, který je ponechán samému
sobě, je sobecký a má tendenci ke vzpouře.

13. Cokoli z následujícího: Utišil Boží hněv, který byl namířen proti
hříchu; vzal na sebe trest za naše hříchy; učinil nás spravedlivými;
zabezpečil nám odpuštění, postaral se o plné vykoupení, které je
nabízeno zcela zdarma. Dává nám novou přirozenost a činí z nás Boží
syny a dědice. Přimlouvá se za nás před Boží tváří. Dává nám světlo
pro náš každodenní život.

6. a Nepravdivé

b Nepravdivé

c Pravdivé

d Pravdivé

e Pravdivé

14. Podle Ekumenického překladu:

a On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.

b Jeho rány vás uzdravily.

7. a Byl odsouzen zemřít.

b Smrt
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15. a Pravdivé

b Nepravdivé

c Pravdivé

d Nepravdivé

e Pravdivé

(Pravdivé

g Pravdivé

h Nepravdivé

iPravdivé
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LEKCE 8

PÍSMO SVATÉ:
BOŽÍ PSANÉ ZJEVENÍ

V předchozích lekcích jsme se mnohému naučili o Boží přiroze-
nosti, přirozenosti člověka, původu a přirozenosti hříchu, o andělech
ajejich činnosti a o Božím plánu vykoupení pro padlého člověka. Jistě
sis všiml, že hlavním zdrojem všech těchto učení je Bible, Písmo svaté.
Je to Boží psané zjevení jeho samého a jeho stvoření.

Je logické věřit, že svrchovaný, milující, spravedlivý, osobní Bůh
chce zjevit svým rozumným tvorům sebe sama pomocí psaného zázna-
mu. Vědomí, že si Bůh zvolil muže, kteří se podřídili jeho vůli, za lidské
autory Písma, v nás vzbuzuje nemalou bázeň. Studium o tom, jakým
způsobem byly psané záznamy více než čtyřiceti lidí žijících v rozmezí
kolem 1600 let řízením Boží prozřetelnosti uchovány a jsou nyní
součástí Bible, je zdrojem obrovské inspirace.

Na začátku této 3. části budeme nejprve uvažovat o zjevení Božího
vykupitelského plánu, jak nám je zaznamenává Bible. Pak si znovu
projdeme důkazy, které nás ujišťují o tom, že Bible je opravdu svatým
Slovem Božím. Následně se budeme zabývat církví - strukturou, kte-
rou Bůh používá při povolávání nespasených lidí, kde je rovněž buduje
ve víře a činí z nich efektivní svědky.

V poslední lekci tohoto kursu pak budeme během uvažování
o budoucnosti studovat zároveň cíle vykoupení.
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osnova lekce
Potřeba psaného zjevení

Inspirovanost Písma

Výlučnost Písma

Výklad Písma

Autorita Písma

dle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

I1 definovat pojmy vztahující se k inspirovanosti Písma.

I1 uvést, proč potřebujeme psané zjevení od Boha.

I1 vysvětlit, co míníme pojmy výlučnost a autorita Písma.

I1 pojednat o autoritě, které by se mělo Písmo těšit v životě jednotli-
vých věřících i celé církve.

I1 chápat důležitost správného výkladu Písma.
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studijní činnost
1. Prostuduj si lekci způsobem uvedeným v lekci 1.Vyhledej si a přečti

všechny uvedené biblické odkazy a zodpověz pečlivě všechny stu-
dijní otázky.

2. Vypracuj si osobní test a své odpovědi si pak zkontroluj.

rozvinutí lekce

POTŘEBA PSANÉHO ZJEVENÍ
ÚkolL Rozpoznej tvrzení, která vysvětlují, proč bylo nutné, aby nám

Bůh poskytl psané zjevení sebe sama.

Většina z nás má slabou paměť. Kdyby se mi Bůh v určitém okamži-
ku mého života zjevil tváří v tvář, brzy bych si asi nebyl jist ohledně
některých detailů jeho zjevení. Zanedlouho by se paměť této události
začala pozvolna vytrácet. Možná bych si dokázal živě vybavit v paměti
některé části jeho zjevení, jsem si však jist, že podrobnosti by se staly
nezřetelné a nespolehlivé. Kdybych měl zopakovat všechny podrob-
nosti některému z mých dětí těsně po uvedeném zjevení, je velice
nepravděpodobné, že by si zapamatovalo všechno, co jsem mu řekl.
Kdyby mělo tytéž informace sdělit po létech svému dítěti, vlivem času
oslabena paměť by zkreslila celý příběh. Určitě se mnou souhlasíš, že
tento způsob předávání Božího zjevení by nebyl zrovna moc spolehli-
vý.

Lidská ústní tradice, ony příběhy, které se tradují z generace na
generaci, se mohou během předávání hodně změnit. Je tedy zřejmé,
že informace získané o Bohu a jeho záměrech tímto způsobem by
nebyly spolehlivé.

Náš veliký a moudrý Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že o nás
pečuje a dává nám vše, co potřebujeme. Mnoha způsoby se postaral
a stále stará o naše fyzické přežití. Jedním z nichje např. koloběh vody
v přírodě, díky němuž se doplňují a očišťují zemské zásoby vody.
Neméně podivuhodným je způsob, jakým se doplňuje kyslík v zemské
atmosféře. Při dýchání vylučujeme kysličník uhličitý, zatímco rostliny
vylučují do ovzduší kyslík. Kyslík vdechujeme my, kdežto rostliny
přijímají kysličník uhličitý, pomocí kterého zpracovávají výživné látky.
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Jestliže se Bůh takto pečlivě postaralo naši fyzickou přirozenost,
zcela jistě neočekává, že své duchovní problémy si vyřešíme sami. Bez
zjevení od Boha by si člověk ve svém přirozeném stavu dokonce ani
nebyl vědom své beznadějné situace a skutečnosti, že potřebuje po-
moc. Abychom pochopili, proč je zjevení od Boha nutné, musíme
nejdříve vědět, co slovo zjevení ve vztahu k Bohu znamená. Je tím
mí ěno, že Bůh zjevuje neboli odhaluje lidem věci o sobě a svých
záměrech, které by jinak nemohli vědět. Zapamatuj si tuto definici; je
pro další studium našeho předmětu velice důležitá.

1. Ve svém poznámkovém sešitě uveď definici pojmu "zjevení" ve
vztahu k Bohu.

Protože Bůh je veliký a milující a protože člověk tak zoufale potře-
buje pomoc, aby jeho problém hříchu mohl být vyřešen, dalo se
očekávat, že Bůh sdělí člověku zřetelně, kým je a co od člověka
očekává. Bylo by rovněž logické, kdyby Bůh zabezpečil toto zjevení,
aby lidé mohli obdržet uvedené poznání bez toho, že by bylo nějakým
způsobem zkresleno. A Bůh nám skutečně dal své zjevení, a to, z právě
zmíněného důvodu, v psané formě.

2. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.

a Bylo nutné, aby Bůh dal lidem psané zjevení sebe sama. Pouze
takto mohou lidé vědět, co Bůh od nich očekává.

b. Ústní tradice je velice spolehlivý prostředek, jak předávat Boží
zjevení z jedné generace na druhou.

c Protože ústní tradici lze udržovat neustále aktuální a lze ji přizpů-
sobovat současným potřebám, dáváme ji přednost před písemným
záznamem.

rl Psaný záznam nám umožňuje při zachování určitého standardu
patřičně uchovat události, takže je nezapomeneme.

I SPIROV ANOST PÍSMA
Definování inspirovanosti
Úkol 2. Definuj inspirovanost Písma a uved' její důkazy.

Věříme, že Písmo je Božím neomylným zjevením, ve kterém Bůh
zjevuje sám sebe i záměry, které má s životem člověka. Písmo bylo
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napsáno lidskými autory, kteří byli inspirováni Duchem svatým. Je
Božím psaným sdělením božské pravdy, která by nemohla být jiným
způsobem odhalena.

Písmem nazýváme spisy Starého a Nového zákona, 66 knih Bible.
(Někteří připojují i apokryfní knihy, takže celkový počet knih se pak
zvýší.)

Inspirací míníme působení Ducha svatého, který vedl nebo dohlížel
na autory Písma při výběru materiálů a slov, které použili. Bylo to
zvláštní zmocnění ke zvláštnímu úkolu. Bůh vložil do mysli a srdce
těchto lidí to, co chtěl, aby vyjádřili. Psali pod vedením Ducha svatého.
Duch svatý zabránil vzniku chyb a opomenutí při zaznamenání všeho,
co Bůh chtěl sdělit. A přece je významnou skutečností, že k zapsání
svého zjevení Bůh použil lidské autory. Styl i slovní zásoba jednotli-
vých biblických knih jsou jedinečné a příznačné pro příslušné autory
a jejich osobní charakter.

Lidští autoři si nemuseli nutně uvědomovat, že to, co píšou, se má
stát součástí božského psaného zjevení. Nicméně, když se dostavila
inspirace, poslušně psali a nebyli na pochybách, která slova použít.
Bůh např. přivedl Lukáše na myšlenku prošetřit znovu očitá svědectví
týkající se Ježíšova života, aby je mohl v pravém sledu vylíčit (L 1,1-4).
Pavel psal často, aby zodpověděl otázky církví, aby vyučoval církve
věcem, které potřebovaly, a aby udělil pokyny jednotlivcům
(lK 1,10-13; 7,1, Ga 1,6-7; lTm 1,3; Fm lO). A přece všechno, co
napsal, bylo skrze inspiraci Ducha svatého.

Dva úseky ve spisech Nového zákona nám umožňují nahlédnout do
druhu inspirace, jež měli pisatelé Bible. Pavel říká: Veškeré Písmo
pochází z Božího Ducha" (2Tm 3,16). To znamená: je inspirováno
Bohem. Petr prohlašuje:

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu
nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo
vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého
mluvili lidé poslaní od Boha (2Pt 1,20-21).

Autoři sami často hovoří o své inspiraci nebo o inspiraci, která byla
dána jiným pisatelům Bible. Používají při tom obratu: Bůh k nim
promluvil.
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3. Vyhledej si uvedená místa a uveď, co každé z nich prohlašuje, aby
naznačilo, že Bůh mluvil skrze lidského autora.

a Ex 17,14 .

b Ex 24,4 .

c Iz43,1 .

dJr11,1 : .

e Am 1,3.6.9 .

f 1K 14,37 .

g 2Pt 3,15-16 .

Vidíme tedy, že inspirace Ducha svatého, kterou obdrželi lidští
autoři Písma, byla zvláštním zmocněním ke zvláštnímu úkolu.

4. Vyber vhodná dokončení následujícího tvrzení: Inspirovaností Pís-
ma

a) míníme jakýkoli druh tvořivé činnosti založené na nějakém biblic-
kém motivu.

b) míníme zvláštní zmocnění Duchem svatým ke zvláštnímu úkolu.

c) míníme, že všechny myšlenky a skutky, které máme v Bibli zazna-
menané, byly inspirovány Bohem.

d) míníme, že vybraní lidé, kteří byli zvoleni k tomu, aby zaznamenali
Boží zjevení jeho samého a jeho záměrů, byli při uskutečňování
tohoto úkolu vedeni Duchem svatým.

e.) míníme styl a slovní zásobu lidských autorů Písma.

f) míníme celý obsah Písma, včetně použitých materiálů a zvolených
slov.

Důkazy inspirovanosti
Věnujme se nyní důkazům inspirovanosti. Budeme se zabývat Ježí-

šovýrn postojem k Starému zákonu a uvidíme, že je považoval za Slovo
Boží. Dále se budeme zabývat naplněním biblických proroctví a jed-
notností biblických námětů.

1.Ježíš projevoval úctu a uznání Starému zákonu. Trojím způsobem
ukázal, co pociťuje ke Starému zákonu. Za prvé, potvrdil, že Starý
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zákon bude trvat navěky (viz Mt 5,17-18; L 10,26; 21,22; J 10,35). Za
druhé, prohlásil, že Písmo hovoří o něm (Mt 26,24; Mk 9,12; L 18,31;
24,24; J 5,39). Za třetí, tím že Ježíš citoval Starý zákon, zcela jasně
ukázal, že uznává jeho autoritu (Mt 4,4.7.10; 21,13; 26,31).

Všiml sis, že Ježíš nikdy neučinil ani ten nejmenší náznak, že by
nějaký výrok nebo učení Starého zákona bylo nepravdivé nebo nema-
jící cenu? Určitě by byl poukázal na tu část Starého zákona, která
nebyla inspirovaná - pokud by taková část existovala. Ježíš však ukázal,
že přijímá všechny posvátné spisy, které Židé považovali za inspi-
rované Bohem. Úcta a uznání, které měl Ježíš pro Starý zákon, jsou
silným důkazem jeho nadpřirozené inspirovanosti.

2. Biblická proroctví se naplnila. Bible je něčím víc než pouhou
knihou, napsanou nadanými autory. Je to kniha plná předpovědí,
které se naplnily s takovou přesností, že již sama tato skutečnost
poukazuje, že se jedná o dílo Ducha svatého. Žádným způsobem by
tyto události nemohly být pouze předvídány logickým usuzováním
člověka. A přece se mnohé z nich již úžasným způsobem naplnily,
zbytek se pak naplní v patřičnou dobu.

Místo Ježíšova narození. Městečko, ve kterém se měl Mesiáš naro-
dit, určil prorok Micheáš přibližně 700 let před samotnou událostí:
"A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe
mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,jehož původje odpradávna,
ode dnů věčných" (Mi 5,2). Jen si zkus představit, co vše se muselo
udát, aby se Josef s Marií dostali do onoho města. Z čistě lidského
hlediska bychom mohli prohlásit, že to téměř nestihli! Záhy poté, co
tam dorazili, se Ježíš narodil. Duch svatý ve své vševědoucnosti věděl,
že božský král Izraele se nenarodí v Jeruzalémě, ale v malém městečku
Betlémě.

Zrazení Ježíše. Žasnu nad skutečností, že to, že Ježíš bude zrazen,
bylo předpovězeno žalmistou víc než 1000 let před Ježíšovým naro-
zením. Kdo by jen dokázal předvídat, že Pomazaný, po němž toužila
generace za generací, ten, který přinese spasení izraelskému národu
a bude ustanoven, aby vládl navěky, bude zrazen svým přítelem a
společníkem. A přece stojí psáno: "Ten, s nímž jsem žil v pokoji a
jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a
zvedá patu" (Ž41,1O).

196



PÍSMO SVATÉ: BOŽÍ PSANÉ ZJEVENÍ

Způsob, jakým zemřel. Třetí předpovědí, která ve mne vzbuzuje
úžas, je předpověď týkající se druhu smrti, kterou zemře Vyvolený.
Te to způsob se v Izraeli nevyskytoval v době, kdy David psal svůj
Žalm 22. Za dob Davida Židé ty, kdo byli odsouzeni zemřít, kame-
novali. Žalm 22 však předpovídájiný způsob:" ... zprobíjeli (probodli)
ruce mé i nohy mé" (v. 16 - K). Toto líčení muselo znít Židům velice
podivnč, avšak přesně odpovídalo římskému ukřižování.

Proroctví uvádějí i podrobnosti související s ukřižováním. Možná
si vzpomeneš, že Bůh dal Mojžíšovi zvláštní pokyny o vyjití z Egypta.
Beránek určený k hodu beránka musel být zabit a jeho krví potřeny
veřeje a nadpraží u domů. Rovněž maso z beránka mělo být připra-
veno zvláštním způsobem: beránek měl být upečen celý. Bůh měl
pravděpodobně množství důvodů, proč dal tento pokyn, jeden z nich
se však stal zcela zřejmý: žádná kost nesměla být zlomena. Kdyby lid
maso vařil, bylo by třeba polámat kosti, aby se jednotlivé kusy vešly do
hrnců. Duch svatý však věděl, že tento beránek byl před obrazem
dokonalého velikonočního Beránka. Takto tedy bylo předpovězeno
více než 1000 let před Kristovým narozením, že bude raněn, proklán
a zrnučen, avšak ani jedna kost mu nebude zlomena (srov. Iz 52,13-15
a 53,1-12 s Ž 34,21).

5. Přečti si J 19,31-37 a ve svém poznámkovém sešitě uveď, co se zde
dovídáme ohledně proroctví, kterými jsme se právě zabývali.

Jiná proroctví. Mnohá další proroctví se naplnila způsobem, který
vylučuje jakoukoli shodu okolností. Jen se podívej, kolik se jich začalo
naplňovat přímo před našima očima, když znovu vznikl izraelský stát
(viz Iz 35,1-2; Ez 37; Za 8,7-8; 10,9). Tolik proroctví se naplnilo
z Daniele, že se liberální kritici snažili dokázat, že se jedná nikoli
o proroctví, ale o historický záznam. Toto se jim však nepodařilo.
Moderní vědci nacházejí stále nové důkazy, že Daniel žil sku-
tečně v době babylónského zajetí a v té době také zapsal zjevení
budoucnosti, jichž se mu dostalo.

3. Bible vykazuje nadpřirozenou jednotnost témat. Ačkoli napsány
asi čtyřiceti autory v časovém rozmezí přibližně 1600 let, vykazují
biblické knihy jedno základní téma: Boží vykoupeni člověka skrze oběť
jeho Syna Ježíše Krista. V Písmu nacházíme pouze jeden systém
doktrín, jeden morální standard, jeden plán spasení, jeden plán pro
věčnost. Jednotlivé knihy, namísto aby si odporovaly a téma činily
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nejasným, se vzájemně harmonicky doplňují. Úžasně se odvíjející
série zjevení dosahuje dramatickým způsobem svého závratného vyvr-
cholení v konečném vítězství nad satanem. Biblické knihy tak odlišné,
jako je Leviticus a Janovo evangelium, tvoří jeden námět, jedno téma,
jedno dílo. Čtyři evangelia nám poskytují podrobnosti o životě Krista;
každé z nich přitom vrhá světlo na odlišnou stránku jeho charakteru
a služby. A přece tvoří dohromady jednotný celek.

6. Aniž by ses díval do předchozí části, zodpověz ve svém sešitě tyto
otázky.

a Uveď tři důkazy inspirovanosti Písma.

bJakýzpůsobem dal Ježíš najevo, že přijímá autoritu Starého zákona?

c Uveď nějaký příklad biblického proroctví, které se naplnilo.

d Jaké je hlavní téma, které se pro líná celou Biblí, od Genesis až po
Zjevení?

VÝLUČNOST PÍSMA
Úkol 3. Uved' kritéria výlučnosti starozákonního inovozákonního ká-

nonu a rozpoznej tvrzení týkající se kánonu Písma.

Když hovoříme o výlučnosti Písma, míníme tím, že Bible je Božím
úplným psaným zjevením božské pravdy. Viděli jsme, že Bůh použil
jistý počet lidských autorů, aby zaznamenali jeho zjevení. Zmínili jsme
se i o čase, který si vyžádalo jeho dohotovení. Zcela přirozeně se nám
zde vynořují dva problémy: 1) Kdy bylo uvedené zjevení dokončeno?
2) Co všechno je součástí božského zjevení? Pokusme se nyní zodpo-
vědět tyto otázky.

Dokončení božského zjevení
Uvažovali jsme, jaký měl Ježíš postoj ke Starému zákonu. Svými

četným citacemi dal najevo, že jej považuje za pravé Slovo Boží. Když
se však přibližoval konec jeho pozemské služby, prohlásil, že je toho
mnohem víc, co by chtěl jako božskou pravdu zjevit svým učedníkům:

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to ne-
snesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do každé
pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší.
A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěsto-
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vat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem
řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne (J 16,12-15).

Z této pasáže se dovídáme, že další část pravdy bude zjevena
Duchem svatým. Tato pravda bude obsahovat budoucí události ("co
má přijít"), vedení a osvícení ("bude vám zvěstovat, co přijme ode
mne") a další učení ("uvede vás do každé pravdy") potřebné k životu,
v kterém by Bůh nacházel zaliben! ("on mě oslaví").

Ježíšovo tvrzení obsahuje dvě velice důležité věci:

1. Ježíš zaslíbil, že Duch svatý dokončí ono zjevení tím, že uvede
Ježíšovy následovníky do každé pravdy (v. 13). Dá jim schop-
nost, aby pochopili a správně aplikovali Ježíšovo učení.

2. Ježíš hovořilo novozákonním zjevení dříve, než bylo odhaleno
lidským pisatelům a jimi zaznamenáno. Můžeme říci, že je
předem legalizoval - potvrdil jeho platnost a autoritu. Takto
byly evangelia, kniha Skutků, listy a kniha Zjevení předpo-
vězeny, objasněny a schváleny.

Pisatelé jako apoštol Pavel naznačují, že to, co napsali, přijali skrze
zjevení. Když v Ef 3,1-12 hovoří Pavel o své zkušenosti, prohlašuje, že
on i jiní apoštolové a proroci obdrželi božské zjevení pravdy, která
předtím nebyla známa. Rovněž Petr uznával hodnotu toho, co Duch
svatý zjevil a co bylo skrze jeho inspiraci napsáno (2Pt 1,20-21) ..
V 2Pt 3,15-16 hovoří o psaném učení apoštola Pavla jako o Písmu.

Kolem roku 64-65 byla již větší část evangelií a listů napsaná a
kolovala mezi církvemi. Za nějakých 25-30 let obdržel apoštol Jan své
Zjevení. Duch svatý dal apoštolům tato zjevení a tím dovršil celkové
božské zjevení. Nyní, když už je Písmo kompletní, nemůžeme k němu
nic přidávat nebo z něj ubírat. Bůh post upně v průběhu přibližně 1600
let zjevil svou vůli a záměr. Víc již nepotřebujeme. Bůh řekl všechno,
co chtělo sobě a svém plánu s námi říci.

To znamená, že ona zvláštní inspirace, díky které dnes máme Slovo
Boží v psané formě, nám dnes již není dostupná. Byla určena výlučně
pisatelům Písma. Bůh nás může inspirovat, abychom se mohli přičinit
k dalšímu postupu jeho království, nikoli však k další části psaného
zjevení. Poté, co jsme si pečlivě pročetli, prostudovali a aplikovali
učení Písma, můžeme s jistotou prohlásit, že Bůh k nám zřetelně a
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přiměřeně promluvil. Bůh plně zjevil, co nám chtěl sdělit. Nic víc není
třeba a nebylo ani zamýšleno.

Je však rovněž důležité, abychom si uvědomili, že Bůh i dnes
promlouvá ke svému lidu. Skrze dar proroctví zjevuje Duch svatý
věřícím i nadále mysl Boží. Avšak zmíněná proroctví, pokud mají být
přijata, musí být v souladu se Slovem Božím. Musí budovat, napomínat
a povzbuzovat (IK 14,3). Není to ale náhražka za zjevení, které bylo
dáno v době apoštolů k všeobecnému vedení církve, a v žádném
případě nesmí být s tímto všeobecným zjevením v rozporu.

7. Viděli jsme, že Ježíš legalizoval Starý zákon tím, že z něj během své
služby často citoval. Ve svém sešitě zodpověz následující otázky, jež
se týkají spisů Nového zákona.

a Které místo Písma poukazuje na skutečnost, že Ježíš předem
legalizoval (potvrdil platnost a autoritu) spisy Nového zákona?

b Co měla podle Ježíšových slov tato doplňující část pravdy obsa-
hovat?

c Uveď dva biblická místa, která dokazují, že apoštolové sami
považovali to, co psali, za božské zjevení.

8. Proč je pro nás tak důležité, abychom věděli, že Boží psané zjevení,
Bible, je kompletním Božím zjevením? Odpověď uveď ve svém po-
známkovém sešitě.

Biblický kánon
Je tomu již téměř 2000 let od dob posledního biblického zjevení.

Bible obsahuje Boží vykupitelské dílo, zjevené nejdříve ve Starém
zákoně, a Boží konečné pozvání určené člověku, jak je nachá-
zíme v Novém zákoně.

Možná se teď ptáš: "Jakým způsobem se tolik písemných záznamů
zjevené pravdy ocitlo spolu v jedné jediné knize? Kdy k tomu došlo?
Které instituci nebo kterým jednotlivcům vděčí Bible za svou dnešní
podobu?" Budeme se nyní těmito otázkami zabývat.

Vytvoření kánonu Starého zákona
39 knih, které tvoří Starý zákon, nazýváme kánonem. Toto slovo

pochází z řečtiny a původně znamenalo "rákos" nebo "hůl". Jeho
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pozdější význam byl "tyč k měření, měřidlo, míra". Vztaženo k Písmu
se slovo kánon týká knih, které byly měřeny podle určitých kritérií a
vyhověly všem požadavkům, aby mohly být prohlášeny za Boží inspi-
rované zjevení.

Uveďme alespoň krátký přehled: Počátek Božího zjevení zazna-
menal Mojžíš kolem roku 1450 př. n. I. Poslední starozákonní zjevení
bylo zapsáno přibližně ke konci 5. stol. př. n. I. Mojžíšovi se připisuje
aul orství prvních pěti knih Starého zákona, které se také často nazývají
Knihami Zákona. Pak v hebrejské Bibli následovali Proroci. Patří zde
knihy, které obsahují zjevení, jež obdrželi lidé zastávající úřad proro-
ka. Třetí část, nazývaná Spisy, obsahuje: 1) knihy napsané při zvláštní
příležitosti jako svátky apod. (např. kniha Ester byla čtena o svátku
purim); 2) poetické knihy (Žalmy, Přísloví a Job); 3) neprorocké
historické knihy (Daniel, Ezdráš, Nehemjáš a knihy Paralipomenon,
které nenapsali lidé zastávajícími prorocký úřad, ačkoli u Daniela se
projevoval prorocký dar). Knihy, které tvoří hebrejskou Bibli, jsou
zároveň oněmi třiceti devíti, které považujeme za Starý zákon.

Z díla židovského historika Josepha Flavia (95 n. 1.) se dovídáme,
že knihy Starého zákona byly sestaveny pod vedením Ezdráše a členů
Velké synagogy v 5. stol. př. n. I. Těchto 39 knih (jež byly, jak jsme se
už zmínili, rozděleny do tří oddílů - Zákon, Proroci, Spisy) lid Boží
považoval za božsky inspirované a za jediné měřítko pro víru a chová-
ní. Někdy kolem r. 90 po Kr. se sešla v palestinském přímořském městě
Jabně (Jamnii) synoda, která rozhodla o výběru posvátných knih a
vytvořila tak palestinský kánon - 39 knih, které my nazýváme Starým
zákonem.

Vytvoření kánonu Nového zákona
Během dvou posledních století před Kristem procházel izraelský

národ obrovským soužením a pronásledováním ze strany jiných náro-
dů. Lidé se divili: "Proč Bůh nezasáhne? Je zde vůbec nějaká naděje,
že se spravedlnosti stane zadost?"

Jakoby odpověď na tyto otázky se objevila literatura, kterou nazý-
váme apokalyptickou (týkající se událostí, jež budou otřásat celým
světem; mnohdy se jedná o události katastrofické). Světlo světa spat-
řilo mnoho knih, které si činily nárok na autorství některé ze známých
biblických postav. Tato takzvaná proroctví prohlašovala, že již brzy
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Bůh zasáhne do dějin svým náhlým soudem, potrestá bezbožné a
odmění spravedlivé. I když má tato literatura určitou historickou
hodnotu, nebyla nikdy ani Židy ani první církví stavěna na stejnou
úroveň s Písmem. Příkladem takovéto literatury jsou spisy nazývané
apokryfy,

Takto tedy vypadala situace, když přišel Ježíš, aby sloužil, pak aby
zemřel, byl vzkříšen a přijat zpět do nebe. Přišel, aby přinesl naději a
světlo člověku, kterého obestřely temnoty hříchu. Ježíš však ani nepo-
trestal bezbožné, ani neodměnil spravedlivé. Namísto toho ustanovil
církev a vyzval věřící, aby hlásali všude evangelium. Prohlásil, že
úkolem jeho následovníků je zvěstovat všechno, co jim řekl
(Mt 28,20). Samozřejmě bylo zapotřebí i písemného záznamu jeho
slov.

Jak první církev rostla početně a šířila se územně, věřící duchovně
dospívali skrze službu zvěstování evangelia. Na začátku této služby
stáli ti, kdo chodili s Pánem během jeho pozemského života. Když
věřící rostli duchovně, vyvstaly jim mnohé otázky týkající se praktické
aplikace Boží milosti v každodenním životě, jejího aplikování na
kulturní odlišnosti, požadavky společnosti a na hereze (bludy, kacíř-
ství - názory a učení, které jsou v rozporu s obecně přijatou vírou).
Apoštolové reagovali na tyto nově vzniklé potřeby psaním dopisů,
které obsahovaly různé instrukce a pokyny (nazýváme je epištoly,
listy). Tyto dopisy pak kolovaly mezi církvemi. Je zjevné, že tyto spisy
vznikly z popudu Ducha svatého a byly uznány jako součást Písma
svatého (2Pt 3,15-16). Když pak apoštolové a první generace vedou-
cích a věřících začala stárnout, Duch svatý přiměl některé pisatele,
aby zaznamenali život Ježíše Krista (2Pt 1,12-15). Tyto záznamy nazý-
váme "evangelia" (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo).

Musíme pamatovat na to, že ve stejnou dobu, kdy církev duchovně
dospívala, byli zde i falešní "bratři", falešní "apoštolové" a antikristo-
vé, kteří nabízeli sebe a své učení církvi (viz 2K 11,12-15; Ga 1,6-9; 3,1;
Ko 2; lTm 4,1-3; 2Te 2; 2Pt 2; 11 2,18-19 a Ju). Společně s Písmem
tedy kolovaly jiné druhy literatury. Proto během doby církev vyvinula
prostředek, pomocí kterého bylo možné rozpoznat božsky inspiro-
vané Písmo a dát mu místo v církvi, kam patřilo. Tímto se samozřejmě
Písmo vyčlenilo a oddělilo od každého jiného druhu literatury.
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Měřítko (kánon) pro spisy Nového zákona bylo následovné:

1. Kniha musela být napsána nebo podepsána některým z apošto-
lů.

2. Její obsah musel být takového duchovního rázu, jenž by svědčil
o božské inspiraci.

3. Musela být všeobecně uznávaná celou církví jako božsky inspi-
rovaná kniha.

Velice brzo se v církvi vyčlenilo 27 knih, které splňovaly tato kritéria
a byly neformálně považovány za inspirované Bohem. Oficiálně se tak
stalo na sněmu v Kartágu v r. 397, kdy bylo zmíněných 27 knih, které
nyní tvoří Nový zákon, prohlášeno za spisy kanonické. Tento církevní
sněm tedy pouze potvrdil, co bylo již dříve zřejmé pro Duchem svatým
vedené křesťany.

9. Uveď přibližnou dobu a skupinu lidí zodpovědnou za vytvoření
starozákonního a novozákonního kánonu.

a) Starý zákon .

b) Nový zákon .

10. Vlastními slovy vyjádři tři kritéria, na základě kterých byla určo-
vaná kanonicita raně křesťanské literatury. (Odpověď si zapiš do
své o poznámkového sešitu.)

Věrohodnost rukopisů
Zvláštní inspirace Ducha svatého, pod vlivem které autoři praco-

vali, když zapisovali Boží zjevení, se týká původních rukopisů. Dnes
již nernáme k dispozici žádný z původních rukopisů; nicméně máme
mnoho znamenitých opisů těchto dokumentů. Protože mezi jednotli-
vými opisy existují drobné rozdíly, nernůžeme s oprávněností tvrdit,
že Bůh inspiroval všechny.

[v této záležitosti týkající se opisování a předávání posvátných spisů
však můžeme pozorovat mnoho dokladů Boží ochrany a péče. Ve
skutečnosti lze říci, že uchování neporušeného textu po tolik generací
je už samo o sobě zázrakem božské prozřetelnosti. Možná se teď ptáš:
"Do jaké míry je tento text správný, jestliže existují drobné rozdíly
mezi jednotlivými rukopisy?" Na tuto otázku můžeme odpovědět
zcela upřímně a s velikou jistotou: "Je naprosto věrohodný! Zmíněné
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rozdíly nemají vliv na žádný z věroučných článků a nikterak nemění
naše chápání Božího zjevení."

Mnoho odborníků ztrávilo roky porovnáváním těch nejstarších
rukopisů. Srovnávali je rovněž s jinými spolehlivými zdroji. Usku-
tečnilo se rozsáhlé bádání. Svitky objevené nedávno u Mrtvého moře
(kumránské nálezy) byly pro uvedené bádání velikým přínosem.

Výsledky tohoto rozsáhlého vědeckého výzkumu potvrzují, že texty,
které máme k dispozici, jsou naprosto spolehlivé a věrohodné. Výz-
kum ukázal, že hebrejské a řecké texty, které nyní používáme, jsou
prakticky stejné jako originály (které nazýváme autografy), a že všech-
na důležitá učení jak Starého, tak i Nového zákona, zůstala nepo-
rušena. Bůh, který inspiroval sepsání svého zjevení pro člověka, je také
v průběhu mnoha generací uchovával neporušené. Můžeme si být
zcela jisti, že naše Bible je Slovem Božím!

Zatímco je z Bible zřejmé, že k obdržení božského zjevení bylo
zapotřebí zvláštní inspirace Ducha svatého (2Pt 1,20-21), nic nás zde
nepřivádí k závěru, že tatáž inspirace je dostupná těm, kdo překládají,
předávají a opisují Písmo. Nechci tím říct, že překlady jsou nespo-
lehlivé. Naopak, víme, že většina překladů, jak těch dnešních, tak i
historických, prošla podrobným přezkoumáním podle přísných vě-
deckých měřítek. Většina z nich dosáhla neobyčejně vysoké kvality.
To, co tím chci říci, je že nesmíme žádný z těchto překladů učinit
konečnou autoritou ve věcech víry a lidského chování. Je moudré,
když srovnáváme jednotlivé verze ve světle seriózního vědeckého
bádání.

ll. Která z uvedených tvrzení,jež se týkají kánonu Písma, jsou PRA V-
DIVÁ?

a Protože už nemáme k dispozici původní rukopisy, nemůžeme si
být jisti, že náš kánon je inspirovaným Slovem Božím.

b Pojem kánon Písma naznačuje, že všechny knihy, které se v Bibli
nacházejí, splňují následující požadavek: jsou božsky inspirované.

c Můžeme s důvěrou přijímat učení, jež se v Bibli nacházejí, protože
Bůh nejenom inspiroval její sepsání, ale ji také během století

.uchovával neporušenou.
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d Bůh inspiroval zvláštním způsobem nejen pisatele Písma, ale
inspiruje rovněž učence, kteří jeho text překládají do jiných jazyků,
takže všechny překlady jsou naprosto spolehlivé.

e Některé knihy z apokalyptické literatury, jako např. apokryfy, se
staly součástí starozákonního kánonu.

f Náš Starý zákon je totožný s hebrejskou Biblí.

g Starý zákon obsahuje 39 knih a Nový zákon jich má 27.

vÝKLAD PÍSMA
Úkol 4. Uved' vhodnou metodu pro rozbor a výklad Písma.

Možná sis všiml během toho, jak jsi četl Písmo, že u některých
konkrétních veršů nebo pasáží se nezdá, že by zřetelně učily Božímu
dílu a jeho záměrům. Ani neodhalují nic z toho, co Bůh očekává od
člověka. Možná že se ti v nich ani nepodařilo najít jakoukoli zmínku
o Bohu. Já osobně jsem se například často divil, proč byla do Bible
včleněna kniha Kazatel. Mnoho jejích tvrzení je v přímém protikladu
k tomu, co učí jiné části Písma. Když ji budeš číst, uvidíš, že téma
"Pomíjivost (marnost), samá pomíjivost, všechno pomíjí" (1,2) pro-
stupuje celou knihu.

Když narazíme na takovéto verše nebo pasáže Písma, musíme je
pečlivě rozebrat, abychom je pak mohli správně vyložit. Musíme si
přečíst jak to, co těmto veršům předchází, tak i to, co po nich násle-
duje. V případě knihy Kazatel nesmíme uvedené výroky oddělovat od
zbytku knihy i celé Bible a takto si je brát za základ našeho života.
Musíme si přečíst celou knihu, abychom porozuměli, co je míněno
onou pomíjivostí a marností. Když dojdeme k poslední kapitole,
poselství celé knihy nám začíná být zřejmým. Autor ukázal zcela
zřetelně, že bez Boha je život i všechno ostatní marné a bezvýznamné.
Životní zkušenost jej naučila lekci, kterou se snaží předat i nám
formou prospěšné rady:

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství ... Boha se boj
a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. ..
Veškeré dno Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré
či zlé. (12,1.13-14).
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Na tomto příkladu jme si ukázali důležitý princip: Každá jednotlivá
část Písma musí být rozebírána a vykládána ve světle učení celé Bible.
Pokud se naučíme aplikovat tento princip, budeme náš křesťanský
život stavět na pevném základu. Nesmíme se odvážit zakládat náš život
a naše jednání na jakémkoli izolovaném verši či pasáži. Pokud nebu-
deme dbát tohoto principu, můžeme se záhy ocitnout v obrovských
problémech

Kéž nám Bůh pomůže, abychom pochopili učení jeho Slova. Duch
svatý nejen inspiroval muže, kteří napsali Písmo, ale také osvěcuje mysl
těch, kdo je čtou. To znamená, že Duch svatý osvětluje věřícím Bibli,
aby pochopili text, který čtou. Bez pomoci Ducha svatého by nikdo
nedokázal Písmo správně pochopit, protože hřích zatemnil naší mysl.
Když však Duch svatý v nás přebývá, činí nám pravdy Slova Božího
srozumitelnými a pomáhá nám, abychom Písmo správně interpre-
tovali (vykládali) (viz Ř 1,21; Ef 1,18; 4,18; 1K 2,6-16 a 11 2,20.27).

Vidíme tedy, že Bible je Božím zjevením určeným člověku. I když
se zdá, že si některé výroky zdánlivě odporují, když je vykládáme ve
světle celé Bible, jejich význam se nám rázem stává zřejmým. Navíc,
Duch svatý osvěcuje naší mysl, abychom mohli Písmo správně vykládat
a abychom porozuměli lekcím, kterým nás chce Bůh naučit.

12. Dokonči následující tvrzení: Každá jednotlivá část Písma musí být
rozebírána a vykládána ve světle učení

AUTORITA PÍSMA
Úkol 5. Uveď, jaké autoritativní místo by mělo v našich životech

zaujímat Písmo svaté.

Když studujeme Bibli, naskytuje se nám velice důležitá otázka.
Jakou důležitost co se týče našeho života a vůle Písmu přisoudíme?
Písmo od svého začátku až do konce zjevuje Boží smýšlení o této
záležitosti. Dovídáme se zde, že Písmo má být naší konečnou autoritou
ve všech záležitostech týkajících se víry a chování (2Tm 3,16-17).

Bůh lidem zjevil svou vůli a záměr. Oznámil jim rovněž, že od nich
očekává, že budou znát jeho přikázání a jednat podle nich: "Všechno,
co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic
z toho neubereš" (Dt 13,1). Dokonce lidem oznámil, že je hodlá
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zkoušet, aby viděl, zda porozuměli jeho slovu a zda jsou ochotni je
poslouchat (Dt 13,4).

Co, kdyby do tvé oblasti přišel nějaký prorok nebo vykladač snů a
učinil nějaký zázrak či pověděl nějaké slovo, které by se zvláštním
způsobem naplnilo. Činilo by to už z něj automaticky pravého proro-
ka? Ne, pokud by to, co říká, nebylo v souladu s tím, co již dříve Bůh
řekl ve svém Slově (viz Dt 13,2-4).

Písmo znovu a znovu opakuje tuto zásadu. Neměli bychom se dát
svést divy, zázraky, znameními, jež jsou pouhou podívanou, ani čímko-
li jiným, co by nás odvádělo od pravdy Božího slova.

Způsob, jak zůstávat v neustálém obecenství s Ježíšem, je žít jeho
Slovem: "Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce" (J 15,10).
Svou lásku ke Kristu můžeme ukázat tím, že budeme poslušni jeho
zjevené vůli: Vy jste moji přátelé, činíte-Ii, co vám přikazuji" (J 15,14).

Slovo Boží je pravda (J 17,17). Musíme je proto učinit nejvyšší
autoritou pro náš osobní i církevní život. V mnoha církevních budo-
vách stavíme kazatelnu doprostřed pódia, protože odtamtud je kázá-
no Slovo Boží. Jetím dobře ilustrováno, co řekl žalmista David: "Svou
řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno" (Z 138,2).

Slovo Boží má být tím nejpřednějším v každé oblasti našeho života.
Učení Písma máme dávat přednost před tím, které nám nabízí naše
rodina a přátelé. Musíme dbát jeho varování a vedení. Musí vládnout
našim pocitům.

Jak velice důležité tedy je, abychom měli v našich církvích zdravé
biblické vyučování. Musíme v srdcích věřících pěstovat lásku ke Slovu
a k jeho systematickému studiu. Lidé by měli přicházet do Božího
domu ne kvůli nějakým programům či významným osobnostem,
ale z lásky k Božímu slovu.

Tráva usychá, květ vadne,
ale slovo Boha našeho je stálé navěky.

Iz 40,8

B. Na základě předešlého vyučování uveď ve svém poznámkovém
sešitě, jaké autoritativní místo přísluší v našem životě Slovu Božímu.
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osobní test
PŘIŘAZOVÁNí.
1. Přiřaď jednotlivé pojmy (pravý sloupec) k jejich definici (levý
sloupec).
· .. a Předávání nepsaných pří-

běhů z generace na gene-
raci

... b Způsob.jak nám Duch svatý
pomáhá porozumět Písmu

· .. c Originály psané autory jed-
notlivých spisů

· .. d Zvláštní dílo Ducha svatého
při vedení lidí, kteří psali
knihy Bible

· .. e Boží odhalení sebe sama a
svého díla, bez něhož by-
chom jej ani jeho dílo ne-
mohli znát

· •. f Literatura charakteristická
svými předpověďmi celo-
světových otřesů a katastro-
fických událostí

· .. g Kritéria (měřítka), která
rozhodují o tom, zda je do-
tyčná kniha božsky inspiro-
vaná

1) Apokalyptická literatura

2) Autografy (původní rukopisy)

3) Ústní tradice

4) Kánon

5) Inspirace

6) Osvícení

7) Zjevení

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napiš P před tvrzení, která jsou pravdi-
vá, a N před ta, která jsou nepravdivá.
· .. 2 Církev je konečnou autoritu v otázkách víry a chování.
· .. 3 Abychom správně porozuměli pravdám Božího slova, musíme

jednotlivé pasáže rozebrat a vyložit ve světle učení celé Bible.
· .. 4 Inspirovanost Písma se vztahuje na původní rukopisy, opisy,

překlady a různé verze.
· .. 5 Jsme si jisti, že naše Bible je spolehlivým a věrohodným

inspirovaným Slovem Božím, protože vidíme doklady toho, že
Bůh uchovával tento text po mnoho generací neporušený.

· .. 6 Všechny knihy, které se staly součástí kánonu Písma, jsou
uznávány za božsky inspirované.

· .. 7 Výlučností Písma míníme, že v 66 knihách Bible máme obsaženo
Boží úplné psané zjevení.
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odpovědi na studijní otázky
7. a J 16,12-15

b Prorocké vedení a osvícení a další učení.

c Ef 3,4-5.9-10; 2Pt 3,15-16; 2Pt 1,20-21

1. Zjevení ve vztahu k Bohu znamená, že Bůh lidem zjevuje o sobě a
svých záměrech věci, které by se jiným způsobem dovědět nemohli.

8. Protože pak také víme, že musíme odmítnou všechna pozdější
takzvaná zjevení, protože nejsou v souladu s tím, co Bůh dříve zjevil,
a protože neslouží k jeho oslavě.

2. a Pravdivé.

b Nepravdivé

c Nepravdivé

d Pravdivé

9'. a) kolem roku 500 př.n.l.; Ezdráš a členové Velké synagogy.

b) v roce 397; sněm v Kartágu.

3,.a "Hospodin řekl Mojžíšovi: Zapiš na památku do knihy ... "

b "Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova ... "

c "Nyní toto praví Hospodin ... "

d "Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina ... "

e "Toto praví Hospodin."

f "Pokládá-li se někdo za proroka nebo za člověka obdařeného
Duchem, měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání Páně."

g "... jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která
mu byla dána." (Všimni si 16. verše, kde Petr pokládá to, co Pavel
napsal, za Písmo.)

10. Kanonická kniha musela být napsaná nebo podepsaná některým
z apoštolů. Obsah musel mít takový duchovní ráz, který poukazoval
na božskou inspiraci. Kniha musela být přijímána celou církví jako
božsky inspirovaná.

4. b), d) a f) jsou vhodným dokončením uvedeného tvrzení.
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11. a Nepravdivé

b Pravdivé

c Pravdivé

d Nepravdivé

e Nepravdivé

f Pravdivé

g Pravdivé

5. Ačkoli bylo zvykem ukřižovanému zlámat kosti a takto uspíšit jeho
smrt, v Ježíšově případě to nebylo nutné, protože byl v té době již
mrtev. Namísto toho mu jeden z vojáků probodl kopím bok.

12. celé Bible.

6. a Ježíš projevoval úctu vůči Písmu jako Slovu Božímu; mnoho
proroctví se již naplnilo; v Bibli nacházíme nadpřirozenou jednotnost
témat.

b Často z něj citoval.

c Jedním z příkladů je místo Ježíšova narození, předpovězené
Micheášem, jiným je způsob Ježíšovy smrti, který se naprosto shoduje
s proroctvím Izajáše a Davida.

d Vykoupení člověka.

13. Tvá odpověď se bude nejspíš podobat této: Slovo Boží by mělo být
v otázkách víry a chování naší konečnou autoritou. Písmo by nás mělo
vést v našem jednání, myšlení a cítění. Musíme je věrně studovat ajeho
učení aplikovat ve všech oblastech svého života.

210



PÍSMO SVATÉ: BOŽÍ PSANÉ ZJEVENÍ

211



LEKCE 9
CÍRKEV:
SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU

Už jsi někdy pozoroval hrající si děti a všiml sis přitom, jak
je to k sobě přirozeně táhne? To pouze dokazuje, že člověk je tvor
společenský - patří k jeho přirozenosti, aby vytvářel vztahy a měl
společenství s jinými, jemu podobnými lidmi. Není tedy nic divného,
že Ježíš ustanovil společenství stejně smýšlejících lidí, církev, aby se
skrze ni mohla naplnit Boží vůle. Církev je společenstvím Božího lidu,
ve kterém jsou vzájemné vztahy založeny na individuálním vztahu
s Ježíšem Kristem.

Petr prohlásil: "Kdysi jste ,vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží'
(1Pt 2,10). Byli jsme venku; naše hříchy nás oddělily od Boha. Když
jme však přijali Ježíše jako svého Spasitele, vírou jsme byli přivedeni
skrze Krista do nového vztahu s Bohem. Tento nový vztah nám přinesl
rovněž nový vztah k ostatním věřícím. Stali jsme se součástí Boží
rodiny, církve.

V této lekci se tedy budeme zabývat církví, tímto nástrojem, který
si Bůh vyvolil ke své slávě, k budování duchovního života a k nesení
dobré zprávy lidem. Když porozumíme pravému významu církve,
pochopíme i postoj našeho Pána, který si natolik církve cenil, že se
sám za ni obětoval (Ef 5,25).
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osnova lekce
Co je církev

Kdy církev vznikla

Jaká církev je

Co církev činí

cíle lIekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• definovat pojem církev a rozlišovat mezi biblickými a nebiblickými
definicemi.

• uvést, kdy církev povstala a doložit své tvrzení z Bible.

• vysvětlit dvojí charakter církve.

• uvést tři základní účely církve a způsob, kterým je každého z nich
dosaženo.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Sk 2; 1K 12,12-31; Ř 12;

Ef 4,1-16; 5,22-33.

2. Prostuduj si rozvinutí lekce způsobem uvedeným v lekci 1.

rozvinutí lekce

COJECÍRKEV
Úkol I. Rozpoznej biblickou definici pojmu církev.

1. Předpokládejme, že jsi při rozhovoru s nějakým člověkem použil
slovo církev. On však je slyší poprvé a tak se tě ptá: "Co to je ta církev?"
Pokus se na základě své vlastní zkušenosti odpovědět ve svém po-
známkovém sešitě na tuto otázku.

Pokud jsi jako většina dnešních lidí, tvá odpověď na předešlou
otázku zněla asi následovně: "Církev je místo, kde se lidé shromažďují
k bohoslužbám." Pokud ses chtěl vyjádřit přesněji, možná jsi uvedl
toto: "Slovo církev znamená organizaci tvořenou skupinami lidí, kteří,
ačkoli na různých místech, zastávají stejná doktrinální hlediska, řídí
se stejnými pravidly a mají podobné cíle."

Obě odpovědi nám poskytují určitou představu, co většina lidí
chápe pod pojmem církev, a obě lze považovat z hlediska současného
používání uvedeného slova za správné. Nicméně, když Bible ho-
voří o církvi, přikládá tomuto slovu mnohem větší význam, než mu
přikládají uvedené odpovědi.

Bible ve skutečnosti nemá na mysli - jak je tomu dnes často u nás -
budovy, když hovoří O církvi, ale určité lidi, kteří tvoří církev. Ani
nernluví o církvi jako o organizaci. Lidé, kteří takto chápou pojem
církev, spojují jej většinou s určitými denominacemi, jako jsou např.
katolíci, baptisté, metodisté ap.

Y biblickém pojetí existují dvě definice slova církev. Kořen řeckého
slova ekklésia, které v Novém zákoně překládáme slovem církev, nám
poskytuje představu lidí, kteří odpověděli na Boží volání. Poté, CO

odpověděli na jeho volání a vyznali Ježíše jako Pána, se stali členy Boží
rodiny. Zasvětili svůj život hlásání evangelia, jak jim to Pán přikázal.
Jsou společenstvím poslušných lidí, kteří jsou zorganizovaní k tomu,
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aby plnili Boží vůli. V širším měřítku toto společenství věřících, kteří
vyznávají Ježíše jako Pána, představuje všeobecnou církev, která se
také nazývá neviditelná církev. Do tohoto pojmu jsou zahrnuti všichni
věřící na všech místech, kteří mají tutéž víru a zachovávají věrnost
Ježíši Kristu.

V Bím měřítku pak církev znamená shromáždění lidu. Jedná se
o věřící z dané lokality, kteří sdílejí tutéž víru v Ježíše Krista a
shromažďují se ke společné bohoslužbě. Takovouto skupinu lidí nazý-
vámemístní neboli viditelnou církví. Příklady místní církve nacházíme
v Novérn zákoně:

Ř 1,7: "Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke
svatosti ... "

1K 1,2: " ... církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši,
povolaným svatým ... "

Ga 1,2: " církvím v Galacii ... "

Fp 1,1: " všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i
biskupům a jáhnům ... "

Obecně řečeno, církev, jak o ní hovoří Nový zákon, je spole-
čenstvím Božího lidu. Pojem společenství je při popisování církve
velice důležitý, protože hovoří o jednotlivých věřících, kteří se společ-
ně scházejí, aby měli mezi sebou obecenství a aby společně uctívali
Boha. Toto společenství ducha je vylíčeno v Sk 2,42-47:

Vyl rvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a
modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo
mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli
všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle
toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu,
po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával
k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

215



ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

Bible učí, že církev je nástrojem, který si Bůh vyvolil k těmto
účelům:

1. Umožňuje společné uctívání (J 4,20-24, srov. ža 10,25).

2. Umožňuje duchovní růst věřících (Ef 4,13-16).

3. Nese ostatním lidem dobrou zprávu o spasení v Kristu
(Mt 16,18; 24,14; 28,18-20).

Později se v této lekci budeme jednotlivými funkcemi zabývat
podrobněji

V Písmu se často setkáváme s pojmy církev Boží nebo církev Kristo-
va. Poukazují na to, že důležitost shromáždění se neodvozuje od jeho
členů, ale od jeho Hlavy, Ježíše Krista, Syna Božího.

Církev je tedy božsky vytvořeným společenstvím vykoupených hříš-
níků, kteří mají společného Spasitele. Toto společenství tvoří jednotu,
protože jednotlivé údy jsou vzájemně spojeny a každý jednotlivý úd je
zároveň v Kristu - spojením, které uskutečňuje Duch svatý.

Nový zákon zaznamenává, že nově obrácení věřící byli vybízeni, aby
se po svém vyznání Ježíše jako Pána dali pokřtít ve vodě a dali tak
najevo svou jednotu s Kristem (viz Sk 2,38; 8,]2-13; 9,1-19; 10,47-48)).
Noví věřící, z nichž byly tvořeny místní církve, a kteří byli součástí
všeobecné církve, měli tyto vlastnosti:

1. Byli to vyznávající věřící v Ježíše

2. Po svém vyznání se dali pokřtít.

3. Jak nejdříve to bylo možné, byli zorganizováni, aby tvořili
společenství (srov. Sk 13,43 a ]4,23).

4. Jejich záměr byl zcela jasný: spojit se ve společném uctívání a
plnit Boží vůli.
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2. Zalkroužkuj písmeno před každým vhodným dokončením násle-
dujícího tvrzení: V biblickém pojetí slovo církev zahrnuje představu

a) budovy, ve které se lidé shromažďují ke společným bohoslužbám.

b) shromáždění Božího lidu, které sdílí společnou víru a oddanost
Ježíšovi.

c) božsky vytvořené společenství věřících, kteří důvěřují stejnému
Spasiteli a kteří pro svou jednotu s ním tvoří i vzájemnou jednotu.

d) jakékoli náboženské skupiny, organizace či denominace jaké-
hokoli rozsahu.

e) celosvětové společenství věřících, kteří vyznávají společnou víru
v Boha a uznávají Ježíše Krista jako Pána.

KDY cíRKEV VZNIKLA
Úkol 2. Uved' dva biblické doklady vzniku církve a vyjmenuj sedm druhů

činnosti věřících v první církvi.

S myšlenkou společenství božího lidu se poprvé setkáváme ve
Starém zákoně, kdy Bůh Abrahamovi zaslíbil, že jeho rodina se stane
požehnáním pro celou zemi (Gn 12,1-3). Toto zaslíbení bylo potvrze-
no při vysvobození Izraele z egyptského zajetí. Představa společenství
Božího lidu se pak stala více zřejmou, když Bůh zřetelně určil pod-
mínky smlouvy (zodpovědnost i požehnání), kterou uzavřel s Abra-
hamem (Srov. Ex 19,4-6 a Gn 22,17-18)

Avšak Starý zákon dosvědčuje, že národ izraelský selhal při naplně-
ní svého poslání být požehnáním svým svědectvím a příkladem pro
celou zemi. Ačkoli i ve Starém zákoně existovalo společenství Božího
lidu, nedosáhlo zamýšleného účelu. Boží záměr povolat lidi ze světa
k sobě, vykoupit je z hříchu a dát jim své spasení však přesto neselhal.
Tohoto záměru bylo dosaženo smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, jeho
milovaného Syna.

Ježíš během své pozemské služby uvedl představu církve jako
společenství Božího lidu. Prohlásil, používaje přitom budoucího času:
"Zbuduji svou církev" (Mt 16,18). Pavel v Ef 1,19-23 naznačuje, že aby
mohla vzniknout církev, s Ježíšem jako hlavou vykoupeného spole-
čenství, muselo nejdříve dojít ke vzkříšení a nanebevstoupení.
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Vzkřísil ho (Krista) z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích
... Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou
hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí
k naplnění všechno, co jest (v. 20.22-23).

Kristovo vzkříšení a nanebevstoupení bylo nutné i z toho důvodu,
aby se Ježíš mohl stát věčným veleknězem, který by se přimlouval za
svůj lid (církev). Navíc mohl takto udělit své církvi dary, které církev
nutně potřebuje ke svému působení (viz Žd 4,14-16; 7,25; Ef 4,7-12).

3. Na základě právě uvedených novozákonních pasáží rozhodni, které
tvrzení je pravdivé.

a) Podle Bible byla církev ustanovena během Ježíšovy pozemské
služby.

b) Písmo ukazuje, že muselo nejdříve dojít k Ježíšově. smrti, vzkříšení
a nanebevstoupení, než mohla být ustanovena církev.

Je tradičně přijímanou skutečností, že "oficiálně" začala církev
existovat v den letnic, ačkoli se věřící scházeli už i předtím. Podívejme
se na některé důkazy:

1. Ježíš, krátce před tím, než vstoupil do nebe, řekl svým učední-
kům, "aby neodcházeli z Jeruzaléma: Čekejte, až se splní Otcovo
zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete
pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní" (Sk 1,4-5; viz
rovněž J 14,12; 16,7-8.13-15).

2. Ježíš také zaslíbil, že, jakmile budou učedníci pokřtěni v Duchu
svatém, budou po celém světě mocnými svědky evangelia (Sk 1,8).

3. Přesně podle Ježíšových slov byli učedníci, zatím co se
modlili v horní místnosti, pokřtěni, když Duch svatý sestoupilo letni-
cích a začal přebývat vjejich životech (Sk 2,1-4; srov. J 7,37-30 a 14,17).

4. Navíc, ještě tentýž den 3000 lidí zareagovalo na poselství evange-
lia a stalo se součástí věřící komunity. Takto byla ustanovena církev.
Ihned také začala plnit své poslání - oslavovala Boha, poskytovala
duchovní stravu věřícím a zvěstovala evangelium.

Příchod Ducha svatého je tedy zároveň začátkem nového údobí,
kdy věřícím byla dána moc svědčit o spasitelné milosti Boží a Božím
všeobecném volání ke spasení. Kniha Skutků prohlašuje, že počínaje
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tímto dnem jednali věřící jako rodina nebo jednolitý celek. Zde jsou
některé z vlastností těchto věřících i celé první církve:

1. Jejich doktrína se zakládala na učení apoštolů (Sk 2,42).

2. Měli společenství s ostatními věřícími (Sk 2,43).

3. Dodržovali ustanovení křtu ve vodě a večeře Páně
(Sk 2,41-42.47; viz Mt 28,19; 1K 11,23-26).

4. Shromažďovali se k veřejným bohoslužbám a modlitbám
(Sk 2,46; 4,23-31).

5. Pomáhali potřebným lidem (Sk 2,41; 4,32-35; 6,1-7).

6. Ustanovili ty, kdo pak šli na jiná místa, aby zvěstovali evange-
lium a zakládali společenství věřících (Sk 8,14-17; 11,22).

7. Dohlíželi na jednotlivé stránky šíření evangelia, včetně lidí, kteří
jím byli zasaženi, a praxe, která se vyvinula u nově obrá-
cených křesťanů; dali křesťanům základní normy pravého
učení (Sk 11,1-3.18; 15,4-35).

4. Ve svém sešitě uveď dvě věci, které se udály o letnicích, a které nám
slouží jako důkaz, že toho dne, krátce po Ježíšově nanebevstoupení,
vznikla církev (viz Sk 2).

5. Vyjmenuj zpaměti sedm druhů činnosti věřících v první církvi, které
jim daly charakter jednolitého těla, církve. Odpověď si zapiš do svého
sešitu a pak si ji srovnej se seznamem, který jsme uvedli v této části.
Odpovídá tento seznam působení tvé místní církve?

JAKÁ cíRKEV JE
Úkol 3. Rozpoznej vlastnosti, které popisují charakter církve.

Kdlyž nějaký človčk přijímá Ježíše jako Pána, Duch svatý, který
uskutečňuje proces spasení, připojuje rovněž daného člověka k ostat-
ním věřícím ve společenství, které nazýváme církev, tělo Kristovo .

. V Bibli je církev přirovnávána k tělu, nevěstě, budově, vinným rato-
lestem, stádu. Stejné obrazy jsou používány v případě jednotlivého
věřícího, místní i všeobecné církve.
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6. Přiřaď jednotlivé pojmy (pravý sloupec) k biblickým místům, která
jsou jejich popisem (levý sloupec).

· a L 15,4-10 (stádo)

· b 2K 11,2 (nevěsta)

.... cIK 3,16-17 (budova)

· ... d Ef 1,22-23 (tělo)

.... e Žd 13,20 (stádo)

· ... f J 15,1-5 (ratolesti)

1) Jednotlivý věřící

2) Místní církev

3) Všeobecná církev

Na tomto cvičení můžeme do jisté míry vidět charakter církve.
Zatímco jednotlivý věřící ještě neznamená církev, církev je tělem,
které je tvořeno mnoha jednotlivými věřícími. Pokud budeme církev
považovat za instituci či organizaci, brzy na ni přestaneme hledět jako
na společenství věřících - věřících, kteří jsou, jako výsledek svého
osobního vztahu k Ježíši, vzájemně spojeni blízkým svazkem. Tito
včřící si vzájemně slouží, vzájemně se milují a pomáhají jeden druhé-
mu v každodenním křesťanském životě. Charakter církve má tedy
dvojí rozměr: Za prvé, zahrnuje vzájemné vztahy věřících. Za druhé,
je viditelným projevem jednoty věřících s Kristem.

J. Církev zahrnuje vzájemné vztahy věřících a jejich vztah ke Kristu.
Kdyžje hříšník konfrontován s poselstvím evangelia, stojí před Bohem
sám. Rozhoduje se, zda přijme, anebo odmítne evangelium. Toto
rozhodnutí je čistě osobní a nikdo jej nemůže učinit místo něj. Ať se
už rozhodne jakkoli, v obojím případě zjistí, že jsou lidé, kteří si zvolili
stejně. A tak tedy, i když je spasení osobní záležitostí, není to záležitost
soukromá. Přivádí nás do osobního vztahu s Ježíšem Kristem a ostat-
ními věřícími. Obojíje nutné k duchovnímu růstu a rozvoji křesťanské-
ho charakteru jednotlivce.

Pavel prohlásilo vztahu k Ježíši Kristu, do kterého vstupuje věřící
v okamžiku svého spasení, toto: "Jsem ukřižován spolu s Kristem,
nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve
víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za
mne" (Ga 2,19-20). O vzájemném vztahu věřících řekl: ll' •• jste údy
téhož těla" (Ef 4,25). Tedy všichni věřící tvoří dohromady církev.
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Na jedné straně proto každý věřící jednotlivcem, který žije v osob-
ním vztahu s Kristem a má ve svém křesťanském životě osobní zodpo-
vědnost. Na druhé straně jsou pak všichni věřící spojeni dohromady
duchovním svazkem a jako celek rovněž vytvářejí vztah ke Kristu,
spolu se společnou zodpovědností vůči němu.

7. Písmo přirovnává vztah mezi Kristem a církví ke vztahu mezi hlavou
a tělem. Přečti si 1K 12,12-27; Ef 1,22-23; 4,7-16 a Ko 1,18. Na základě
těchto míst zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které PRA V-
DIVĚ vypovídá o těle Kristově.

a Tělo Kristovo má mnoho částí.

b Některé části těla jsou méně důležité než jiné.

(: Jednotlivý věřící může růst ke křesťanské zralosti, aniž by byl
aktivním údem v těle Kristově.

cl Každý věřící je částí Kristova těla.

e Kristus je svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem.

li Každý věřící se zodpovídá pouze Kristu.

I~ Pokud trpí v těle jeden úd, jiné údy rovněž pociťují tuto bolest a
trpí spolu s ním.

Dary, které Kristus udělil své církvi,jsou nezbytně nutné pro osobní
růst jednotlivých údů.

Tyto oddíly Písma nám ukazují, že to není pouhá náhoda, když Nový
zákon líčí křesťanský život jako společnou zkušenost. Nově obrácené
věřící to k sobě zcela přirozeně táhlo - ke společnému uctívání,
obecenství a svědectví. Novým narozením odložili svou starou, sobec-
kou přirozenost a stali se součástí společenství, kde se všichni sdíleli
a vzájemně o sebe pečovali.

Bible zřetelně ukazuje, že být partnerem jiným věřícím v těle, jež
má být vnímavé vůči své Hlavě, je velice náročný úkol. Pravdou je, že
každý z nás má svou vlastní zodpovědnost, která přesahuje naši osobní
volbu, náš vztah k Hlavě či naše vlastní měřítka hodnot. A nyní jme
postaveni před úkol fungovat jako součást těla Kristova. To byl také
důvod Pavlových starostí o církev v Korintu:
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Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste
všichni byli svorni a ncměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste
dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení (lK 1,10).

Jako součást církve, která je jako jednolitý celek uvedena do vztahu
s Kristem, musím být ve shodě s jinými druhy v Kristu, pokud mám být
ve shodč s ním. Církev, jak je znázorněna v Písmu, jsou tedy lidé. Tito
lidé mají zvláštní vztah ke Kristu a skrze něj jeden k druhému.

2. Církev je viditelným projevem jednoty věřícího s Kristem. Bůh
vytvořil církev takovým způsobem, aby její charakter mohl být viděn
skrze vztahy věřících. Protože náš vztah s Kristem je duchovní zále-
žitostí, jediný způsob, jak se může stát viditelným, je skrze náš život.
Můžeme povědět jiným o tom, čemu věříme - a také to tak děláme.
Pokud se náš život vyznačuje laskavostí, nezištností a pravou křes-
ťanskou láskou, lidé začínají tušit, že náš neviditelný vztah s Kristem
je reálný a opravdový. Když však nežijeme v souladu s naším svědec-
tvím, nevčříci mohou říct: "Nemusíš mi nic říkat. Tvé skutky mluví
samy za sebe!"

To také platí o společném životě celé komunity věřících. Reálnost
vztahu mezi tělem (církví) a jeho Hlavou (Ježíšem Kristem) musí být
vidět na životě církve. Proto Pavel připomíná efezským věřícím, aby
byli "vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a
usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje"
(Ef 4,2-3).

V Pavlově době existovaly veliké sociální bariéry mezi Židy a
pohany, otroky a svobodnými lidmi. Kromě evangelia nebyl žádný jiný
způsob. jak tyto přehrady překonat. Ef 2,11-22 vysvětluje, že křížem
Ježíše Krista se vše změnilo. Ježíš zbořil onu zeď mezi Židy a pohany
a učinil z nich ty, kdo "mají právo Božího lidu a patří k Boží rodině".
Vztah ke Kristu odstraňuje veškeré sociální rozdíly a sjednocuje lidi
v rodině Boží.

Jako údy jednoho těla měli být tito lidé s různým sociálním pozadím
jedné duše a jednoho smýšlení (viz Fp 2,2). Měli být k sobě laskaví a
plni soucitu. Ježíš učinil tento požadavek novým přikázáním: "Nové
přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem milo-
val vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým" (J 13,34-35).
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Vidíme tedy, že vztahy věřících se mají vyznačovat láskou. Tato
zásada je tak důležitá, že ji lze použít jako přesného ukazatele, který
určuje, jaký je vztah daného člověka k Bohu: "Kdo říká, že je ve světle,
a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě" (lJ 2,9). Jan dále
pokračuje:

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra,
je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat
Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo
miluje Boha, ať miluje i svého bratra (11 4,19-21).

Z tohoto důvodu také Pavel napomenul korintské věřící za jejich
závist a svár, které vedly až k roztržkám, kdy se jeden hlásil k Pavlovi
a druhý k Apollovi (lK 3,4). Toto není křesťanské jednání, ale nedu-
chovní chování neduchovních dětí. Tyto příklady a přikázání nám
pomáhají vidět, že když nejsme ve shodě jedni s druhými, nejsme
rovněž ve shodě s Bohem.

~:. (Zvol si nejvýstižnější odpověď.) Církev s jejím charakterem du-
chovního společenství můžeme definovat jako

a) skupinu věřících, kteří se snaží vytvořit vzájemnou jednotu.

b) společenství všech věřících v jednotě s Kristem.

c) denní prožitky křesťanské zkušenosti.

9. Charakter církve jako viditelného vyjádření vztahu věřícího ke
Kristu můžeme definovat jako

a) duchovní svazek lásky k Bohu.

b) místo, kde se lidé scházejí ve skupinách podle svého sociálního
pozadí ke společnému uctívání.

c) místní shromáždění věřících, kteří svými vztahy tvoří vzájemnou
jednotu, jež se zakládá na lásce.

Vidíme tedy, že církev má duchovní charakter. Toto společenství
má však i svou praktickou stránku, kdy věřící projevují svůj vztah ke
svému Pánu i k sobě navzájem praktickým způsobem. Církev je spole-
čenstvím věřících, ve kterém vidíme a zakoušíme pravou lásku. Proto-
že láska je hlavním rysem duchovního vztahu, musí se nutně proje-
vovat v místní církvi:
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Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného
Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme
si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna
jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak
miloval, i my se máme navzájem milovat (11 4,8-11).

10. Na základě předešlé části uveď dvě vlastnosti, které popisují
charakter církve.

CO cíRKEV ČINÍ
Co církev koná? Jaký je účel její existence? Z Pavlova listu Efez-

ským se dovídáme, že Bůh vytvořil společenství věřících, aby přineslo
slávu jeho jménu. Celkový záměr, který Bůh má s naším spasením, je
abychom "se stali chválou jeho slávy" (Ef 1,6.12.14).

Způsob, kterým církev oslavuje Boha, má tři rozměry:

1. Nahoru - když věřící uctívají Boha

2. Dovnitř - když se věřící navzájem budují

3. Navenek - když věřící hlásají evangelium nevěřícím

Církev uctívá Boha
Úkol 4. Rozpoznej pravdivá tvrzení týkající se společného uctívání a

vysvětli, co při uctívání Bohu vzdáváme.

Uctívání je čin, ve které uznáváme, že Bůh je hoden naší úcty a slávy.
Při společném uctívání věřící vzdávají Bohu slávu a čest za jeho
milostivé dary, které nám udělil v Pánu Ježíši a skrze něj. Středem
zájmu pravého uctívání nejsou lidé, ale Etik Uctíváme Boha za to,
kým je (pro jeho charakter) a co činí.

V lekcích 1-3 jsme viděli mnoho důvodů, proč je Bůh hoden,
abychom jej uctívali. Žalm 107,1-3 nás vybízí: "Chválu vzdejte Hospo-
dinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti,
kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka,
které shromáždil ze všech zemí. .. "
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Ježíš prohlásil, že Bůh hledá lidi, kteří by jej uctřvali ,v Duchu
a v pravdě" (J 4,23). To znamená, že naše uctívání musí být upřímné
a musí se zakládat na našem osobním vztahu s Ježíšem Kristem. Je to
náš duch ve společenství s Duchem svatým, který má uctívat Boha.
Tím, že nám poskytl spasení, Bůh navždy odstranil překážky, které by
nám zabraňovaly mít s ním obecenství (viz ža 4,16; 10,19-22). Pravé
uctívání se nezakládá na tom, co pro Boha konáme, ale spočívá na
našem poznání a přijetí toho, co on učinil pro nás - ve smrti a vzkříšení
Ježíše.

Naše uctívání je naprosto odlišné od pohanského uctívání. Pohané
uctívají bohy vyrobené ze dřeva či kamene. Svým uctíváním chtějí
usmířit hněv svých bohů a získat si jejich přízeň. Když však Boží lid
uctívá svého Boha, uvědomuje si, že Bůh mu již nabídl a stále nabízí
své milosrdenství a milost (Z 118,1). Uctívání je tedy projevem vděč-
nosti a díků Bohu za jeho milost. Zahrnuje jak chválu, tak klanění.

I když můžeme našeho Boha uctívat v soukromí - a často to tak
děláme - je důležité, abychom si uvědomili, jaký význam má společné
uctívání, které je symfonií chvály věnovanou Bohu. Když se Boží
rodina schází před Boží tváří, aby jej oslavovala, každý věřící může
prakticky pocítit realitu jednoty Božího lidu. Společné uctívání má
určitou duchovní dynamiku, kterou by jednotlivec nikdy nedokázal
vyjádřit ani zakoušet. To znamená, že když se spojíme v uctívání,
je v tom duchovní moc, která nám přináší užitek a posiluje jednotlivce,
kteří takto uctívají. Když slyším uctívat jiné věřící, pomáhá mi to při
mém vlastním uctívání Boha. To je také důvod, proč nás Písmo
napomíná: "Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce
a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to
nékteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více ... " (Zd 10,24-25).

Při společném uctívání chce církev, pod vedením Ducha svatého a
v souladu se Slovem Božím, oslavovat Boha rozličnými pro-
středky - písněmi, modlitbou a službou Slova. Je však důležité uvědo-
mit si, že projít pouze jednotlivými formami uctívání ještě neznamená,
že jme opravdu uctívali. Můžeme ocenit krásu hudby, schopnosti
kazatele nebo se radovat z toho, že jsme se sešli s jinými lidmi, a přesto
selhat ve věci uctívání Boha. Pamatuj, že tím hlavním účelem veškeré-
ho uctívání je oslavování Boha. Na něj se musí soustřeďovat naše
uctívání.
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Bible uvádí mnoho příkladů společného uctívání. Podívejme se
alespoň na některé:

Neh 8,6: "Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen
lid odpověděl s pozdviženýma rukama: ,Amen, Amen.' Padli na
kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi."

2Pa 29,28: "Celé shromáždění se klanělo, zněl zpěv a hlaholily
trubky."

Sk 2,46-47: "Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
Chválili Boha ... "

Zj 5,13: "A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři,
všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: ,Tomu, jenž sedí na trůnu,
i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!' "

Kromě zpěvu, modlitby a chvály církev rovněž společně uctívá tím,
že zachovává ustanovení, která jim Ježíš přikázal: křest ve vodě a
večeři Páně. Při křtu jsou nově obrácení věřící křtěni ve jméno Otce i
Syna i Ducha svatého na znamení vnitřní proměny. Když slavíme
večeři Páně, řídíme se Ježíšovými slovy: "To čiňte na mou památku.
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt
Páně, dokud on nepřijde." Poslušné zachovávání těchto ustanovení je
rovněž projevem společného uctívání. (Viz Mt 28,19; 1K 11,23-26.)

ll. Která z následujících tvrzení, týkajících se společného uctívání,
jsou PRA VOlV Á? Zakroužkuj písmeno před možnostmi, které sis
zvolil.

a Účelem společného uctívání je utišit Boží hněv a získat si jeho
přízeň.

b Uctívání v Duchu a pravdě vyžaduje upřímnost a osobní vztah
k Ježíši Kristu.

c Společné uctívání spojuje věřící v jednotě a moci.

d Duchovní uctívání se vždy soustřeďuje na Boha.

e Písmo uvádí příklady společného uctívání a nařizuje je věřícím.

12. Uveď tři věci, které vzdáváme Bohu, když jej uctíváme.
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Církev buduje sebe sama
(lkal 5. Vysvětli význam slova budovat a vztah, který je mezi dary

Ducha, ovocem Ducha a církví.

Když zkoumáme biblický obraz působení církve, stává se nám zcela
zřejmou následující skutečnost: Bůh trvá na svém jednání s věřícími
jakospo/ečenstvím. Funkci tohoto společenství pochopíme lépe, když
si spojíme církev s představou těla. Písmo totiž používá tohoto obrazu,
aby lépe ozřejmilo činnost církve, duchovního těla (viz Ř 12,4-8;
1K 12,4-31 a Ef 4,7-16). Každý úd je důležitý a přispívá k zdravé
činnosti celého těla.

Lidské tělo je složitý organismus. Má mnoho částí a každá z nich
má odlišnou funkci. Podobně má i tělo Kristovo mnoho údů. Každý
úd má dar nebo více darů či schopností, které mu umožňují, aby
přispíval k prospívání celého těla. Jaké to jsou dary? Jejich výčet nám
ukáže, jak veliká rozmanitost darů je k dispozici údům těla Kristova.

1. Ř 12,4-8: Dar prorockého slova, služby, vyučování, povzbu-
zování, rozdávání, vedení, péče o trpící.

2. 1K 12,8-10: Slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dar uzdra-
vování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchů,
různé druhy jazyků, dar vykládat jazyky. (Viz rovněž v. 28-30.)

Je nutné neustále zdůrazňovat, že obdarovaní jedinci jsou darem
cirkvi, společenství věřících, aby Bůh skrze ně "své vyvolené dokonale
připravil k dílu služby - k budování Kristova těla" (Ef 4,12). To
znamená, že věřící žijí jedni s druhými ve vzájemném vztahu a jsou
jedni na druhých závislí. Každý úd Kristova tčla má nějakou službu,
"hřivnu" nebo má nějakým jiným způsobem přispět ke společnému
dílu; a každý úd potřebuje přispění ze strany ostatních údů. Spojeným
údům těla Bůh dal apoštoly, proroky, zvčstovate1e evangelia, pastýře
a učitele (Ef 4,11).

Je rovněž důležité pamatovat, že Kristovo tělo je duchovní orga-
nismus spojený s Kristem. To znamená, že je něčím více než pouhým
souhrnem jednotlivců. Ti, kdo věří v Krista, jsou spojeni dohromady
v jeho těle, protože jsou spojeni s Hlavou. Měli bychom vždy pama-
tovat, že zmíněná jednota pochází pouze a jedině od Krista. Protože
jednotlivé údy patří Kristu, patří také zároven sobě navzájem. Tělo
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slouží hlavě. Když v lidském těle odumře mozek, není již zapotřebí
těla. Pokud Kristu neuvolníme místo jako naší hlavě, zbytečné je pak
i celé tělo. JežÍŠ řekl církvi v Sardách: "Vím O tvých skutcích - podle
jména jsi živ, ale jsi mrtev" (Zj 3,1). Církev, aby mohla sebe budovat,
si musí udržet svůj vztah s hlavou, Ježíšem Kristem. Budovat znamená
"poučit nebo napravit duchovně, povznést či upevnit."

Bůh se postaral v tomto duchovním organismu, církvi, o soulad.
Tak, jako jednotlivé části lidského těla reagují na potřebu ostatních
částí, i duchovní tělo reaguje na potřeby jednotlivých věřících. Pokud
jeden úd trpí, i ostatní pociťují bolest. Pokud se jeden raduje, radují
se ostatní spolu s ním (IK 12,24-26). Důvod je tento: " ... roste celé
tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje
se v lásce podle toho, jak je každé části dáno" (Ef 4,16).

Proces budování těla někdy i znamená, že církev se musí očistit.
Jako nutný se může ukázat i kázeňský postup vůči údu, který zhřešil.
Ježíš se o tom zmínil (Mt 18,15-20) a udělil instrukce, jak jednat
s takovýmto člověkem, aby se to dělo v duchu lásky. Nicméně, pokud
odmítá uposlechnout a činit pokání, má být vyloučen ze společenství
věřících (jako příklad viz lK 5,9-13).

Vztahy věřícího s ostatními údy Kristova těla jsou oblastí, kde Duch
svatý působí své ovoce ve věřícím. Ovoce Ducha, jak je nacházíme v
Ga 5,22-23, představuje Kristovy vlastnosti, které se v nás vyvíjejí
během formování vzájemných vztahů v církvi. Jsou to láska radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

13. Dokonči uvedené věty:

a Církev buduje sebe sama. Budovat znamená

b Vztah mezi dary Ducha a církví se zakládá na skutečnosti, že

c Vztah mezi ovocem Ducha a církví spočívá v tom, že

Křesťanství neznamená osamělost či opuštěnost. Když čteme Skut-
ky apoštolů, vidíme zde, že Kristovo tělo je plně zaměstnáno uctí-
váním, vzájemným společenstvím lidí, kteří se spojili, aby oslavovali

228



CÍRKEV: SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO UDU

Boha ..růstem v jeho lásce a přiváděním jiných lidí do Božího králov-
ství. Církev je pro ty, kdo se zasvětili růstu, rozvoji a dospívání údů
Kristova těla. Když se toto děje, pak je církev připravena naplnit i své
třetí poslání: hlásat evangelium nevěřícím.

Církev hlásá světu evangelium
Úkol 6. Vysvětli, jakým způsobem by se mělo Ježíšovo učení o misijním

poslání církve uváděl do praxe.

Ježíšovo první přikázání potřebným lidem je "Přijd'" (Mt 11,28).
Když pak už jednou zakusili jeho odpuštění a přijetí, jsou vyzváni:
"Jdi" (Mt 28,19). Když je obec aktivních věřících v dané lokalitě
zbudovaná ve víře, je na čase obrátit svou pozornost a energii směrem
navenek - k nevěřícímu světu. Bůh používá člověka, aby získal člověka!
Když věřící nesou evangelium ostatním lidem, oslavují tím Boha.
Někdy tomu rovněž říkáme evangelizace (evangelizování) a doslovně
to vlastně znamená "hlásání (kázání) evangelia". Zodpovědností a
zároveň privilegiem církve je povědět všem lidem o Božím spasení.

Věřící jsou povolaní ze světa v tom smyslu, že jim svět již déle nemá
vládnout. Jsou však vyzváni, aby nesli nevěřícímu světu evangelium.
Ježíš se modlil k Otci: "Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze
světa ... Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa"
(J 17,16.18). Věřící se mají oddělit od životního stylu ne křesťanů, být
však zapojeni při jeho proměňování. Protože jsou křesťané poslaní,
vzniká nám zde okamžitě představa misie (od slova mise - poslání).

Nový zákon nám v Mt 13,38 ukazuje rozsah zmíněného zvěstování
evangelia. JeŽíš řekl, že "pole je tento svět". Své následovníky vyzval:
"Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky ... a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal" (Mt 28,19-20, Mk 16,15).
Církev je takto povinna nést evangelium všude a všem.

Hlásání evangelia není pro křesťany otázkou volby. Ježíš řekl, že
když věřící obdrží moc Ducha svatého, budou mocnými svědky
"v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země"
(Sk 1,8). Když jsou lide spaseni a připojeni ke Kristovu tělu, Bůh je
oslaven, protože se takto věřící stávají opravdově produktivními, ne-
soucími ovoce křesťany - přesně tak, jak to Ježíš zamýšlel (J 15,1-8)
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14. Kniha Skutků nám částečně umožňuje pochopit, jak bychom se
měli dívat na naši zodpovědnost zvěstování evangelia. Přečti si násle-
dující verše a pak uveď, jaká byla v jednotlivých případech reakce
apoštolů.

a Sk 4,16-20: .

b Sk 4,31: .

c Sk 5,40-42: .

Dnes žije na zemi přibližně 4,7 miliard lidí. Odhaduje se, že kolem
3,1 miliard z nich doposud neslyšelo postačujícím způsobem zvěsto-
vání evangelia Ježíše Krista. Pán žně nás vyzývá, abychom jim zvěsto-
vali dobrou novinu. Bůh dnes vylévá po celém světě svého Ducha na
své služebníky a vybízí je, aby se cele vydali doposud nedokončenému
úkolu hlásání evangelia. Bůh svou církev vyzbrojil nejen mocí Ducha,
ale i účinnými prostředky, jako jsou rozhlas, televize, literatura a
(v některých zemích) masová evangelizační shromáždění, pomocí
nichž církev může naplnit své poslání. Evangelium je s přispěním
těchto prostředku zvěstováno v rozsahu jako nikdy předtím. Nicméně,
nejdůležitějším prostředkem zvěstování evangelia lidem ze světa je
účinné osobní svědectví a osobní příklad křesťana, který se podobá
Kristu; a to ve svém vlastním prostředí.

Naším cílem tedy je, abychom uviděli každého, kdo byl získán pro
Krista a přiveden ze světa, jak se poslušen výzvě vrací opět do světa,
tentokrát jako velvyslanec Ježíše Krista. Je Božím záměrem, aby se
každý věřící, s novým přesvědčením a standardem, vrátil do světa -
jako Boží zástupce, který nabízí spasení všem lidem. Tímto způsoben
může církev poslušně a účinně naplnit své poslání a přinést současně
slávu Bohu. .
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15. Zodpověz krátce následující otázky:

a Jak zní Kristův příkaz určený hříšníkovi (jedním slovem)?

b Jak zní Kristův příkaz určený věřícímu (jedním slovem)?

c Která je ta nejdůležitější věc, jež dal Kristus církvi, aby mohla
naplnit své poslání? .

d Koho Bůh používá, aby získal zpět ztraceného člověka?

e Ježíš řekl, že věřící nejsou ze světa. Co tím mínil?

f Co měl Ježíš na mysli, když řekl, že věřící jsou ve světě?

g Jaký postoj k misii by měla mít církev na základě příkladu apoštolů
z knihy Skutků
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osobní test

OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Zvol nejvýstiž-
nější odpověď.

1. V biblickém pojetí pojem církev znamená
a) skupinu věřících s podobnými názory.
b) společenství lidí, kteří odpověděli na Boží volání.
c) místo, kde se lidé scházejí ke společným bohoslužbám.
d) skupinu lidí, kteří zastávají stejná doktrinární stanoviska.

2. Biblický obraz církve jako těla s mnoha částmi naznačuje, že
a) lidé, kteří se shromažďují společně v Božím jménu, tvoří církev.
b) každá osoba je ve vztahu ke Kristu jeho církví.
c) církev zahrnuje mnoho lidí, kteří, díky svému individuálnímu vztahu
ke Kristu, mají vztah jedni k druhým.
d) všechny sbory jsou zorganizovány naprosto stejným způsobem.

3. Místní, viditelná církev
a) je celé Kristovo tělo.
b) jsou věřící z dané lokality, kteří sdílejí stejnou víru v Ježíše Krista
a kteří se shromažďují ke společnému uctívání.
c) jsou všichni věřící z jedné denominace.
d) je všeobecná církev.

4. Pojem společenství nám dává představu
a) vlády.
b) neviditelné církve.
c) lidí, kteří mají různé představy, jak by se věci měly dělat.
d) sdílení a obecenství.

5. Bible dokládá, že církev vznikla
a) během Ježíšovy pozemské služby.
b) v okamžiku Ježíšova nanebevstoupení.
c) v den letnic.
d) po obrácení Pavla.
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6. Duchovní charakter církve se viditelně projevuje

a) v tom, jak věřící demonstrují vzájemnou jednotu a lásku.

b) v tom, že Kristus žije v srdci včřících.

c) v darech Ducha.

d) ve zpěvu, modlitbě a kázání.

7. Co nejlépe dokazuje, že daný člověk miluje Boha?

a) Je o láska k jiným lidem.

b) Skutečnost, že tráví hodiny v modlitbě a uctívání.

c) Je o členství v místní církvi.

d) Skutečnost, že svědčí nevěřícím.

8. Bible učí, že dary Ducha jsou dány

a) kterémukoli člověku, který chce mít vlastní službu.

b) církvi ke zbudování a působí skrze věřící, když si navzájem slouží.

c) církvi, aby jí pomohly při zvěstování evangelia světu.

d) nadaným jedincům, aby v nich vypůsobily Kristův charakter.

9. Na příkladu církve jako Kristova těla se učíme, že církev by měla
svůj charakter odvozovat

a) od svých členů.

b) ocl svého díla.

c) od své hlavy.

d) ze vzájemného společenství.

10. KRÁTKÉ ODPOVĚDI. Vysvětli, jaký je účel církve

a ve vztahu k Bohu: .

b ve vztahu k samé sobě: .

c ve vztahu ke světu: .
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odpovědi na studijní otázky
8. b) společenství všech věřících v jednotě s Kristem.

1. Tvoje odpověď.

9. c) místní shromáždění věřících, kteří svými vztahy tvoří vzájemnou
jednotu, jež se zakládá na lásce.

2. Měl jsi zakroužkovat písmena b), c) a e).

10. 1) vztah lásky mezi věřícím a Kristem; 2) vzájemný vztah lásky mezi
věřícími.

3. b) Písmo ukazuje, že muselo nejdříve dojít k Ježíšově smrti, vzkří-
šení a nanebevstoupení, než mohla být ustanovena církev.

ll. Všechna kromě a jsou pravdivá.

4. Učedníci byli naplněni Duchem svatým, jak jim to Ježíš zaslíbil. Asi
3000 lidí přijalo zvěst evangelia a bylo připojeno k ostatním věřícím.

12. Cokoli z těchto možností: Sláva, čest, zbožná úcta, chvála, díku-
činění, dobrořečení, poslušnost.

5. Viz pokyny uvedené v zadání.

13. Tvé odpovědi by se měly podobat těmto:

a povznést, upevnit, poskytnout instrukce, napravit, posílit, káznit.

b dary jsou uděleny církvi jako celku k jejímu užitku. Projevují se
při společném uctívání.

c Duch v nás přináší skrze naše vztahy s ostatními věřícími své
ovoce. Bez vztahů není možný růst ovoce.

6. a 1) Jednotlivý věřící.

b 2) Místní církev.

c 2) Místní církev.

d 3) Všeobecná církev.

e 3) Všeobecná církev

fl) Jednotlivý věřící
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14. a Nemohli jinak, než mluvit o tom, co viděli a slyšeli.

b S odvahou mluvili slovo Boží.

c Dále učili a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.

7. a), d), e), g) a h) jsou PRA VOlV Á

15. a Přijď.

b Jdi.

c Duch svatý

d Věřící (církev)

e Mínil tím, že se věřící oddělili od životního stylu lidí ve světě a
nejsou již déle světem ovládáni.

f Věřící mají poslání napomoci spasení světa - poslání hlásat
evangelium.

g Měla by se všemožně snažit hlásat evangelium celému světu.
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LEKCE 10
BUDOUCNOST:
ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ

Bible nám říká mnoho o naplnění Božího plánu s jeho lidem. Petr
při svém prvním kázání v den letnic prohlásil, že v budoucnu Bůh
všechno obnoví (Sk 3,21). Později apoštol Pavel odhalil velice půso-
bivým způsobem věci, které na křesťany čekají (Ř 8,18-25). Celé
tvorstvo, jak říká, toužebně očekává zjevení božího díla vykoupení.

Od momentu pádu člověka celá příroda neustále nese tragické
následky prokletí. Rovněž člověk nepřetržitě sténá ve svém nitru pod
břemenem nevyhnutelnosti skrovného živobytí, které si dobývá z hří-
chem prokleté a nepoddajné země. Jeho tělo až doposud trpí vlivem
nemocí a nakonec i rozkladu. S ušima nastraženýma na hlas svého
Stvořitele očekává člověk (spolu s ostatním tvorstvem) na požehnaný
výrok: "A nebude tam nic proklatého" (Zj 22,3). Přichází čas, kdy se
Bůh bude zabývat zdrojem všech těchto problémů. Bezbožní budou
spolu se satanem souzeni, a Ježíš si přijde pro své spravedlivé,
aby s ním přebývali v nebi. Toto je ona blažená naděje věřícího!

V této lekci se budeme zabývat naplněním biblických proroctví a
budoucím dovršením Božího plánu. Kéž tě naděje, kterou to v tobě
probudí, přiměje, aby ses pozorně zkoumal a očistil ode všeho, co by
ti mohlo bránit v připravenosti na Pánův návrat, zatímco budeš uvažo-
vat o těchto důležitých záležitostech.

Poznámka českého vydavatele:

Na tomto místě si dovolujeme čtenáře upozornit, že eschatologický
model uváděný autorem představuje pouze jeden z nejrozšířenějších
názorů na události poslední doby. Tuto skutečnost je třeba mít při studiu
této lekce na zřeteli.
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osnova lekce
Blažená naděje

Doba soužení

Zjevení Ježíše Krista

Tisíciletá říše

Soud nad satanem a bezbožnými mrtvými

Nové stvoření

Cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• uvést pořadí událostí poslední doby a důležitost každé z nich.

.. objasnit účel a průběh velkého soužení.

.1 pojednat o dokladech a účelu milénia

.1 chápat význam druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista pro
věřící i nevěřící.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Mt 24; Mk 13; L 21; 1K 15;

lTe 4,132-17; 2Te 2,1-12 a Zj 19. Nezapomeň si vyhledat všechny
uvedené biblické odkazy. Lekci i osobní test si projdi obvyklým
způsobem.

2. Znovu si pozorně projdi lekce 8-10. Pak zodpověz otázky uvedené
ve Studijní zprávě za 3. část. Otázkové listy odešli svému instrukto-
rovi ICI.

rozvinutí lekce

BLAŽENÁ NADĚJE
Úkol 1. Napiš krátké definice pojmu souvisejících s blaženou nadějí.

Ve svém listu Titovi apoštol Pavel prohlašuje, že evangelium Boží
milosti se zjevilo všem lidem. Toto evangelium je rovněž staví před
morální volbou: zda říci nebo neříci Ne bezbožnosti a světským žá-
dostem a žíl v tomto věku ukázněný a zbožný život, očekávajíce splnění
blažené naděje. Touto blaženou nadějí, jak Pavel prohlašuje, je pří-
chod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista
(Tl 2,11-14). Jeho příchod bude zároveň znamenat zničení veškeré
autority, která se staví proti Bohu. Při našem studiu "posledních věcí",
událostí poslední doby (konce věku) se nejdříve zaměříme na již
zmíněnou blaženou naději věřícího.

V posledních hodinách krátce před svou smrtí zjevil náš Pán svým
dvanácti učedníkům, co je základem naděje věřícího. Hovořilo domě
svého Otce, ve kterém je velké množství pokojů. Řekl jim, že odchází,
aby jim připravil místo (a také všem, kteří v něj uvěří). Rovněžje ujistil,
že tak jistě, jako je nyní opouští, se opět pro ně vrátí, aby už s ním byli
navěky (J 14,1-3).

Toto poselství naděje bylo potvrzeno anděly, kteří se zjevili po
Ježíšově nanebevstoupení: "Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe,
znovu přijde právě tak, jakjste ho viděli odcházet" (Sk 1,11). Apoštol
Pavel skrze božské zjevení prohlásil, že věřící toužebně očekávají
"vykoupení svého těla" (Ř 8,23), které bude proměněno při příchodu
Pána Ježíše Krista (Fp 3,20-21).
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Písmo naznačuje, že Pánův příchod zahrnuje dvě stránky: 1) pří-
chodpro věřící, 2) příchod s věřícími. Jeho příchod pro věřící se nazývá
vytržení; jeho příchod s věřícími zjevení. Při rozpracování tématu
událostí poslední doby se budeme zabývat i těmito dvěma událostmi.
Uvažujme nejdříve o vytržení a odměně věřících a pak o jejich vztahu
k ostatním událostem.

1. (Zvol nejvhodnější dokončení.) Blaženou nadějí

a) je zjevení Krista, když přijde s těmi, kdo jsou jeho.

b) je vytržení věřících, když Kristus přijde pro ně.

c) jsou všechny událostí poslední doby.

Vytržení věřících
Když Bůh ve své svrchované moudrosti rozhodne, že úkol hlásání

evangelia je dokončen, začne svůj plán přivádět k dovršení (dosažení
bodu, kdy se něco stává úplným nebo dokonalým).

2. Srov. Mt 24,14 a Mt 24,36. Co nám tyto verše říkají o době Ježíšova
návratu pro ty, kdo jej očekávají?

V 1Te 4,17 čteme, že věřící budou "uchváceni" (vytrženi) v oblacích
vzhůru vstříc Pánu a budou vzati do příbytků, zaslíbených v J 14,1-3.
V 1K 15,50-52 Pavel naznačuje, že fyzická těla věřících budou
v jediném okamžiku proměněna a připravena pro nebe. K této udá-
losti dojde náhle. Ať se už věřící bude nacházet kdekoli, náhle bude
.vychvácen''. Bible přirovnává tuto nenadálou událost k příchodu
zloděje v noci (lTe 5,2).

Poselství věřícím je zjevné: Musí být bdělí a střízliví, vědomi si toho,
že Boží soud přijde na ty, kdo odmítají Boží nabídku spasení
(lTe 5,1-11). K naději věřícího tedy patří 1) záchrana před nadchá-
zejícím hněvem Božím; 2) privilegium spatření Pána; 3) skutečnost,
ze bude podobný Pánu.
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3. Přečti si lTe 4,13-17 a pak doplň uvedená tvrzení:

a Budou vytrženy dvě skupiny věřících: .

a .

b Naděje věřících na návrat Pána Ježíše se zakládá na

c Podle apoštola Pavla se nevěřící rmoutí, protože nemají

................................. na vzkříšení těla a věčný život.

Z podrobnějšího prozkoumání 1K 15,50-54 vyplývá, že při vytržení
dojde k určitým změnám. V okamžiku vytržení budou žijící věřící
ihned proměněni ze "smrtelných" na "nesmrtelné". To znamená, že
již nikdy nezemřou. Ti věřící, kteří zemřeli v Kristu, budou vzkříšeni
a proměněni z "pomíjitelných" (podléhajících rozkladu nebo zničení)
na "nepomíjitelné". Protože tělo a krev - tj. naše nynější fyzická těla -
nernůže mít podíl na království Božím, naznačuje se zde, že naše těla
budou proměněna na určitý druh oslavených těl. Ještě všemu nero-
zumíme, co se týče těchto oslavených těl, víme však, že již nikdy
nebudou pociťovat bolest, nebudou podléhat nemocem a smrti -
budou věčná.

I když k vytržení dojde náhle, a nikdo kromě Boha Otce nezná jeho
přesný čas, je nám do jisté míry naznačeno, kdy se to přibližně stane.
Ježíš řekl, že budou znamení na nebi, které způsobí úzkost a hrůzu
mezi národy. Navíc to vše bude doprovázeno válkami, hladem a
morem (viz L 21,10.25-28). Tyto událostí budou jednoduše ukazovat,
se se přiblížil konec. Věřící na nich poznají, že jejich sjednocení
s Kristem se blíží, a zrovna tak i jejich opětovné spojení s milovanými
přáteli a příbuznými, kteří je předešli k Pánu.

4. Krátce vysvětli, co se stane s fyzickými těly žijících a zemřelých
věřících v okamžiku vytržení.

Odměněni věiiciclt
Mnohá biblická místa naznačují, že věřící budou odměněni na

základě svého křesťanského jednání (viz Mt 16,27; 2J 8; Zj 22,12).
Pavel napsal včřícím z korintské církve: "Vždyt' se všichni musíme
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ukázat před soudným stolcem Kristovým" (2K 5,10) Pro soudný stolec
je v originálu použito slova béma, jehož vlastní význam je spíše místo
(stanoviště, stupínek, pódium, tribuna) k pozorování za účelem ná-
sledného odměnovánt. Dobrou ilustrací pro takovéto místo bylo místo,
na kterém stáli soudcové bčhem olympijských her a z nějž pozorovali
hry, aby pak mohli odměnit vítěze. Účelem zmíněného pozorování
(mohli bychom také říct zpětného pohledu, pohledu do minulosti) je,
aby každý věřící sám za sebe vydal počet Bohu (Ř 14,10-12).

Náš soud bude Božím zpčtným pohledem na naši službu. Nebude
rozhodovat množství vykonaného díla, jako spíš jeho kvalita. Jaké byly
naše motivy ke službě? Bylo to nezištné zasvčcení Pánu, anebo jsme
sloužili pouze proto, abychom upoutali pozornost k našemu nadání a
schopnostem? Bible zcciajasně ukazuje, že se bude posuzovat kvalita
našeho díla; a služba, která obstojí ve zkoušce a ukáže se jako kvalitní
služba, bude odměněna. Naproti tomu služba, která byla motivována
sobectvím a pýchou, nebude odměněna (viz 1K 3,11-15).

Ačkoli čas tohoto posouzení není v Bibli přesně uveden, někteří
bibličtí učenci se domnívají, že k tomu dojde po vytržení. Zatímco ti,
kteří odmítli Boží plán spasení, budou procházet dobou největší
bezbožnosti, úzkosti a zmatku, jaké kdy vůbec na zemi byly, věrní
služebníci budou poctěni v přítomnosti svého Pána.

5. (Zvol nejvhodnější dokončení.) Písmo učí, že každý věřící vydá
ze své služby počet Bohu a každý pak obdrží

a) stejnou odměnu, ať užjeho služba byla malá nebo velká.

b) odměnu, udělenou na základě množství i kvality jeho služby.

c) odměnu udělenou na základě motivů neboli kvality jeho služby.

d) buď odměnu, nebo také trest.

241



ÚHELN~KAMENYPRAVDY

6. Ve svém scšitč uveď krátké vysvětlení následujících pojmů:

a Oslavené tělo včřícího

b Zjevení Ježíše Krista

c Vytržení

d Blažená naděje

e Soudný stolec Kristův

DOBA SOUŽENÍ
Bčhern rozpravy na Olivové hoře, jak ji zaznamenává Mt 24,

Mk 13 a L 21, Ježíš odpověděl svým učedníkům na tyto otázky: 1) "Kdy
budou nynější (z našeho pohledu - tehdejší) budovy svatyně zbořeny?"
a 2) "Jaká budou znamení tvého příchodu a konce věku?"

Odpovědi, které jim Ježíš na tyto dvě otázky dal, jsou natolik
smíšeny, že je obtížné rozhodnout, která část jeho odpovědi se týká
zboření svatyně a rozptýlení židovského národa - události, ke které
mčlo dojít již brzy; a která část se týká znamení předcházejících
Ježíšův návrat na "konci věku".

K pochopení Ježíšovy odpovědi nám velice pomáhají jeho odkazy
na proroctví Daniele, která se týkají událostí poslední doby. V sou-
vislosti s tím bude pro nás prospěšné, abychom si uvedli krátký
přehled dčjin židovského národa a jeho vztahu k událostem, o kterých
nyní uvažujeme. Bůh nám poskytl obecný nástin budoucích událostí
týkajících se židovského národa a jeho hlavního města, Jeruzaléma
(Da C),24-27).Tento náčrt se zakládá na časovém rámci, který zahrnuje
jak minulost tohoto národa, tak i jeho budoucnost. Jako přípravu pro
naše pojednání o těchto událostech si přečti 9. kapitolu knihy Daniel.

Přehled dějin Židů z biblické historie a proroctví
Úkol 2. Z prorockycli událostí uvedených z Da 9 a Am 9 vyber ty, ke

kterym již došlo.

Danielovo viděni
Písmo nám říká, že jelikož izraelský lid nezachovával rok odpo-

činutí (každý sedmý rok, kdy země měla slavit odpočinutí), Bůh
nařídil, že budou přebývat v zemi svých nepřátel po sedmdesát let.
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

(Srov. Lv 25,2-7 a 26,14-16.31-35 s 2Pa 36,21) Nepřímo z toho tedy
vyplývá, že lid nedodržoval rok odpočinutí po dobu 490 let. Klíč
k pochopení krátkého, avšak velice důležitého proroctví z Da 9, se
rovněž zakládá a neustále otáčí kolem podobného časového úseku
sedmdesáti "týdnů" let, zmíněného ve v. 24-27.

Izraelský národ byl zvyklý na "týdny" let (někdy se setkáváme
s pojmem "roční" týdny), protože každý sedmý rok byl pro zemi rokem
odpočinutí (Lv 25,3-4). Milostivé léto - kdy docházelo k rozsáhlým
sociálním a ekonomickým úpravám - se pak určovalo jako násobek
onoho důležitého týdne let: sedm týdnů let (viz Lv 25,8-9). Během
tohoto padesátého roku byly smazány všechny dluhy, otroci byli pro-
puštěni na svobodu a každý se vrátil ke svému vlastnictví.

Když se sedmdesát let zajetí chýlilo ke svému konci, došlo k neoby-
čejné události. Bůh poslal svého anděla, aby skrze Daniele zjevil
začátek nového údobí v Božím jednání s izraelským národem. Jak
uvidíš z Danielova proroctví, toto údobí mělo být stejně dlouhé, jako
byl počet let období, ve kterém Izrael nedodržoval rok odpočinutí, čili
490 lel (tj. sedmdesát týdnů let). Uveďme si nejprve krátký přehled
faktů, která nalézáme v Danielově vidění, a pak se budeme zabývat
jeho výkladem.

1. Proroctví se týká Danielova lidu, Židů, a jeho svatého města,
Jeruzaléma (v. 24).

2. Proroctví zahrnuje časový úsek sedmdesáti týdnů let, což před-
stavuje dobu 490 let.

3. V tomto období mj. dojde k:

a. skoncování s nevěrností.

b. zapečetění hříchu.

c. zproštění viny.

d. pomazání svatyně svatých (nebo také Nejsvětějšího).

e. uvedení věčné spravedlnosti.

4. Časové údobí je rozděleno na počátečních sedm týdnů (49 let)
a šedesát dva týdny (434 let), což dohromady činí šedesát devět
týdnů (483 let - viz v. 25).
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5. Toto období začíná v přesně stanoveném okamžiku: vyjitím slova
I) navrácení a vybudování Jeruzaléma.

6. Počáteční časový úsek (sedm týdnů) končí konkrétní událostí:
příchodem Pomazaného (pomazaného vévody - podle E) a
zanedlouho i jeho zahlazením (v. 25-26).

7. Ve vidění se objevují dva vévodové: Pomazaný (Ježíš) a vévoda,
který přijde (Antikrist), jehož lid zpustoší město a svatyni (verše
25-26).

8. Pak se pozornost soustřeďuje na poslední týden let, kdy přichá-
zející vévoda (Antikrist) učiní s židovským národem smlouvu na
dobu sedmi let. Avšak v polovině uvedeného období, po třech
a půl roce poruší tuto smlouvu, zastaví židovské náboženské
úkony a zpustoší svatyni, než se i jeho čas naplní.

7. Na základě předcházejících událostí můžeme učinit závěr, že časový
úsek, který pokrývá Danielovo vidění, se zakládá na počtu:

a) případů, kdy Izrael nedodržel rok odpočinutí.

b) vévodů, kteří budou vládnout židovskému národu.

c) týdnů v roce.

Výklad vidění
Pokračujme nyní výkladem tohoto pozoruhodného vidění, které

začíná v Da 9,25.

Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma
až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva
týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to
svízelné doby. Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný
zahlazen a nebude již (v. 25-26).

Všimni si, že k vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma
došlo v dvacátém roce Artaxerxova kralování (Neh 2,1-8). Pečlivé
prozkoumání historických záznamů ukazuje, že se jedná o rok 445 př.
n. I. Město bylo skutečně v oněch svízelných dobách znovu vybu-
dováno. A pak, za dalších 434 let, přesně podle slov proroctví, se
objevil Pomazaný. Podle pečlivých výpočtů biblických učenců, přesně
483 lel po vyjití nařízení krále Artaxerxa vjel Ježíš (Pomazaný) na
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konci své pozemské služby vítčzoslavně do Jeruzaléma (L 19,28-38).
Několik dnů nato byl zahlazen - ukřižován.

Dále andčl Danielovi v jeho vidční oznámil, že po zahlazení Poma-
zaného lid přicházejícího vládce zpustoší město a svatyni (v. 26). Tato
část proroctví se přesně naplnila, když v roce 70 n.l, Římané město
dobyli, strhli jeho zdi, spálili svatyni a všechny její kameny oddělili
pomocí sochorů od sebe (Mt 24,2). Tehdy také židovský národ, Izrael,
přestal existovat jako svrchovaný, samostatný stát. Jeho příslušníci byli
rozptýleni do všech končin země a ony dlouhodobé záměry, jež jim
Bůh předem oznámil (Da 9,24), byly, jak se zdálo, odročeny.

Události posledního, sedmdesátého týdne let se ještě nenaplnily.
Jsou konečným úsekem Božího plánu s židovským národem a nás
zajímají právě z hlediska událostí poslední doby. Musíme proto zjistit,
co vlastně způsobilo ono narušení Bohem určeného časového rámce.
Začneme raným údobím židovského národa.

Tedy krátce: Bůh zcela zřetelně Izraeli oznámil - když vstupovali
do zaslíbené země -, že poslušnost vůči jeho zákonům jim přinese
požehnání (viz Dt 28,1-14). Zrovna tak je ale varoval před vším
zlým, co bude následkem jejich neposlušnosti (viz Lv 26,14-45;
Dt 28,15-68). Bible ukazuje, že z důvodu jejich neposlušnosti a zjevně
nevyléčitelné hříšnosti Bůh nakonec přece jen dovolil, aby byli ze své
země rozptýleni. Pak jejich zem zpustošil (Iz 6,11-12; 17,9; 64,10).
Dřívějších 70 let zajetí nepřineslo očekávaný výsledek - návrat tohoto
lidu ke svému Bohu -, proto po dobytí země římským vojskem byli
Židé opět rozptýleni, stali se "tuláky" a procházeli nevýslovným utrpe-
ním, zatímco hledali útočiště u nepřátelsky uzpůsobených pohanských
národů.

A tak tedy Izrael, vyvoleny národ, přišel na určitou dobu o svou
zaslíbenou zemi. Bůh však ve své lásce a milosrdenství prohlásil, že
neopustí svůj lid úplně (Lv 26,43-45), ale že je povolá zpět ze všech
končin země (Iz 11,11-12). Použije různých prostředků k tomu, aby je
přivábil z jejich adoptivních domovů do země, kterou dal jejich "otci"
Abrahamovi jako trvalé vlastnictví (Jr 16,14-16).
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R. Která událost (jel byla naplněním Danielova proroctví) pozna-
menala konec židovského národa a způsobila jeho rozptýlení do všech
končin zemč?

Návrat do Izraele
Je zajímavé, že na počátku našeho století, po mnoha staletích

hrozného pronásledování, si mnoho Židů najednou uvědomilo, že už
nejsou tak nenáviděni. A tak se, poměrně spokojení, usadili v nej-
růvnčjších částech světa. Výsledkem pak bylo, že ztratili ze zřetele
svou odvěkou vázanost k zaslíbené zemi.

Nicménč, Dr. Theodor Hcrzl, jeden z evropských židovských vůd-
ců, byl zneklidnčn růstem pronásledování v Rusku ke konci deva-
tenáctého století. Protože věřil, že situace se pro jeho lid může ještě
mnohem více zhoršit, snažil se je získat pro myšlenku vytvoření národ-
ní domoviny v Palestině. Jeho snaha založit moderní "sionistické
hnutí' se však setkala s nepatrnýrn úspěchem. Např. Židé v Německu
prohlásili: "Nevíme nic o Sijónu. Německo je naší Palestinou a Mni-
chov je náš Jeruzalém."

Jak se svčt blížil k válce v Evropě, pro Židy se život začal stávat
neustále obtížnějším. Během první světové války pak sionistické hnutí
naléhalo na britskou vládu, což nakonec vedlo k vydání Balfourovy
deklarace. Vyslovuje se v ní britská podpora zřízení národní domoviny
pro Ž:idy v Palestině. Když se po válce Velká Británie zmocnila Svaté
zemč, bylo to veliké povzbuzení pro židovské přistěhovalectví do
Palestiny. Mnoho Židů se tehdy vrátilo, aby žili vedle sebe s Araby,
kteří Luto zemi již po staletí obývali.

Začala hrozit druhá světová válka a s ní i nové pronásledování Židů.
V Evropě toto pronásledování dosáhlo takového stupně, že si většina
Židů začínala postupně uvědomovat, že jejich jediná naděje na přežití
je dostat se z Evropy a vrátit se do své pradávné země. Po ukončení
druhé světové války opustily masy Židů své adoptivní domoviny a
vydaly se do Palestiny. Uprostřed května 1948 proklamovali Židé,
kteří se vrátili do své domoviny, zrození moderního státu Izrael. Brzy
se proroctví z Am 9,14-15 začalo doslovně naplňovat:
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Ú děl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená
města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady
a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy
nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospo-
din, tvůj Bůh.

Tato země byla po téměř 2000 let zdánlivě bezcenná. Bůh však řekl,
že rozkvete jako květina (Iz 35,1-2). Izajášovo proroctví se doslova
naplnilo. Pustiny byly opět kultivovány a zbořená města byla znovu
postavena, opevněna a obydlena (Ez 36,33-36, viz rovněž Iz 61,4).

Jeden z dějepisců poznamenal, že první světová válka připravila
zaslíbenou zemi pro Židy; druhá světová válka připravila Židy pro
jejich zemi; a nadcházející válka připraví Židy pro jejich Boha.

Ti, kdo sledují aktuální události na Blízkém východu, jsou si vědo-
mi, že s návratem Židů do jejich pradávné země byli vypuzeni mnozí
její dlouhodobí obyvatelé, Palestinci, kterým nezbývalo než hledat
útočiště v jiných zemích Blízkého východu. Toto byla a neustále je
příčina zvýšeného napětí a svárů mezi Židy a jejich arabskými sousedy.
Jak uvidíme později, tento faktor se rovněž přičiní ke konečnému
naplnění proroctví týkajících se Blízkého východu.

S tímto prorockým obrazem před očima se nyní obraťme k jádru
Da 9,27, které se týká "přicházejícího vévody" a uskutečnění toho, co
Bůh nařídil ve v. 24.

9. Na základě předešlé části zakroužkuj písmeno před prorockými
událostmi, ke kterým již došlo:

a Vyhnanství, které trvalo 70 let a jehož důvodem byla neposlušnost.

b Navrácení a vybudování Jeruzaléma po 70 letech zajetí.

c Příchod Pomazaného.

d Příchod Antikrista.

e Zahlazení Pomazaného.

f Lid přicházejícího vévody zpustoší Svaté město a svatyni.

g Konec svrchovanosti židovského národa.

h Proroctví z Am 9, podle kterého bude obnoven Izrael, lidé se vrátí,
aby založili zahrady a vysadili vinice.
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Smlouva mezi Židy a přicházejícím vévodou, která bude po třech
a půl roce porušena.

Danielův sedmdesátý týden
Úkol 3. Vyber pravdivá tvrzení týkající se událostí období Antikrista a

bitvy u Harmagedonu.

Viděli jsme, že po zahlazení Pomazaného nastal konec izraelského
národa. Ve stejném časovém rámci došlo ke zrození církve, která také
ihned začala uskutečňovat Bohem svěřenou misi. Apoštol Pavel
v Ř 9-11 prohlašuje, že Bůh neodvrhl svůj lid úplně a navždy. Mezitím
však postavil před církev výzvu, aby jednala jako jeho nástroj hlásání
evangelia - aby věřící nesli evangelium lidem ze světa. Je to církev,
které v intervalu mezi zahlazením Pomazaného a budoucím dovr-
šením Božího plánu s Izraelem patří veškerá iniciativa.

Písmo poukazuje na skutečnost, že církev očekává příchod svého
Pána, aby jím byla vychvácena (lK 15,50-52; 1Te 4,13-17). Vše rovněž
nasvědčuje tomu, že Duch svatý skrze církev zabraňuje přicházejícímu
vévodovi v uskutečnění jeho bezbožných plánů. (2Te 2,1-12). Jakmile
bude církev vytržena, tento muž riepravosti (bezzákonnosti) bude
zjeven. Jak se události sedmdesátého týdne budou odvíjet, i Bůh ještě
jednou obrátí svou pozornost k Izraeli.

Ji;; jme si všimli, že Da 9,24-27 se týká židovského národa. Když
Jerernjáš uvádí přehled tohoto časového úseku, přirovnává zkušenost
Izraele k mučivé úzkosti matky, která se chystá porodit své dítě
(Jr 30,1-11). Žádné jiné údobí v dějinách nelze srovnat, co se utrpení
týče, s touto dobou. Je to "čas soužení pro Jákoba", tj. čas soužení pro
izraelský národ. Jak vůbec dojde k tomuto soužení?

Antikrist
Možná že si vzpomínáš, že Da 9,26 hovoří o přicházejícím vévodovi,

zatímco verš 27 odhaluje jeho působení. Dobře si všimni, že uzavře
smlouvu s mnohými na dobu "jednoho týdne" (sedm let). Je zjevné,
že napětí na Blízkém východě mezi Židy a jejich arabskými sousedy
se bude stupňovat, až nakonec povede k obrovské krizi, která nepo-
chybně ohrozí celosvětový mír. V tomto bodě se objeví přicházející
vévoda (Antikrist), aby zjednal pokoj. Jeho diplomatické úspěchy
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budou uvítány jako ncjvčrší triumf a svět jej prohlásí za toho, jemuž se
nikdo ncrnůže rovnat (Zj 13,4).

lzr acl bude hledět na tohoto mírotvůrce jako na toho, kdo mu
zaručí mír. Osvobozeni od břemene udržování stavu vysoké vojenské
připravenosti, Židé budou najednou moci věnovat své peníze a energii
na mírové účely: rozvoj země, pozvednutí životní úrovně, nalezení
domova a zaměstnání pro mnohé vystčhovalee. Uzavření mírové
smlouvy ztotožni uvedeného Mirotvorce s "člověkem nepravosti"
z 2Te 2,3.

Po nějakou dobu půjde v uvedené oblasti vše hladce, ale přímo
uprostřed smluvní doby vévoda poruší své slovo (Da 9,27). Biblický
text uvádí, že zruš! náboženská a občanská práva Izraele. Namísto
jeho ortodoxního uctívání postaví ve svatyni znesvěcující ohavnost
(ohavné a strašné zncsvčccní místa, které bylo původně zasvěceno
Bohu). Protože se bude vydávat za Boha a bude vyžadovat uctívání
(viz 2Te 2,4.8-11; Zj 13,13-15), lze očekávat, že umístí ve svatyni svůj
vlastní obru a bude na Židech požadovat, aby jej buď uctívali, anebo
zemřeli. Pomáhat mu hude jeho zvláštní zmocněnec, kterého bychom
mohli nazvat jeho "ministrem propagandy". Tento falešný prorok
hude činit zázraky a bude mít mocný, zlý vliv na lidi (Zj 13,13; 16,13).

Jóíš tento vrcholný čin rouhání nazval "znesvčcující ohavností" a
připojil následující varování: "Kdy; pak uvidíte znesvěcující ohavnost,
o ní? je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místč svatém ... tehdy ti
kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor" (Mt 24,15-16). Pomocí
expresivního symbolického vyjadřování se dovídáme o hrůzách, které
čekají na Židy, když se zmínčný bezbožný systém poslední doby bude
snažit zničit izraelský národ (viz Zj 12,13-17; Da 12,1.6-7).

Bčhern stejné doby hudou chaosem a mnohými obtížemi procházet
i ostatní národy. Tři série soudů přijdou na obyvatele celé země.
Zjevení, kapitoly 6,8,9,15 a 16 líčí rostoucí Boží hněv, kterým pak Bůh
během doby navštíví království "přicházejícího vévody".

K upevnění a posílení své moci bude tento bezbožný vládce použí-
vat celosvčtový systém kontroly financí a úvěrů. Pomocí tohoto pro-
středku bude s to přinutit lidi, aby přijali jeho vedení, protože nikdo
nebude moci obchodovat, pokud dříve ncpřijmc znamení totožnosti
požadované tímto vládcem (Zj 13,16-17). Když se bude snažit nastolit
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celosvětovou vládu, setká se s určitým odporem, a takto se válka stane
charakteristickou známkou druhé poloviny jeho sedmileté vlády.

Ezechiel nám pod vlivem prorocké inspirace odhalil, že severní
svaz národů se vydá proti Izraeli, který se v této době bude těšit
bezpečí, jež mu poskytl "člověk nepravosti". Bezbožné vojenské zástu-
py budou chtít Izrael úplně zničit. Nebudou však počítat s tím, že Bůh
se stále ještě stará o svůj lid. Když dojde k rozhodujícímu útoku, Bůh
se zastane svého lidu a útočící síly zcela zničí (Ez 38 a 39). I jiné síly
se pozvednou k odporu a "člověk nepravosti" bude přinucen hájit své
nároky na vládnutí.

Harmagedon
I Daniel zaznamenává skutečnost, že na různých místech dojde k

opozici. To bude "člověka nepravosti" nutit k neustálé snaze potlačit
veškerý odpor (Da 11,40-45). S přibližujícím se koncem bude jeho
celosvětová vláda zcela evidentně poznamenána roztržkami. Když se
přiblíží konec času, Bůh přivede společně armády světa na místo, jež
se nazývá Harmagedon, kde dojde k největší a zároveň konečné bitvě
v lidských dějinách (Zj 16,16).

Nicméně, u Harmagedonu spor nebude rozhodnut pomocí dů-
myslných lidských zbraní ani velikostí armád či bojovým nasazením
valčících. Bůlt překvapí shromážděné armády tím, že sám zaútočí
z mís/a nacházejícího se mimo naši planetu. Výsledek bude strašný a
vymykající se jakémukoli popisu (Zj 19,19-21).

Nejenže nadutí a opovážliví lidé projeví touto bitvou svůj vzdor vůči
Bohu, ale budou chtít rovněž zničit celý Izrael, a málem se jim to i
podaří. Když se však na scéně objeví náš Pán Ježíš Kristus, stane se
několik věcí. Když bude Izrael hledět na zničení svých nepřátel, náhle
prožije proměnu svého srdce (viz Za 14,4-5.12-15). Vojevůdce v této
bitvě (J ežíš) není nikdo jiný než ten, jehož jejich otcové odmítli. A nyní
jim tento Probodený přináší veliké vysvobození. S jeho příchodem se
srdce Židů, kteří přežili, stane zlámaným a potřeným (Za 12,10 -13,1).
Přivítají toho, jenž přichází ve jménu Páně. Jak se přesvědčíme v příští
části, do zorného pole se v tomto bodě dostávají mnohé prvky Božího
plánu, zmíněné v Da 9,24.
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10. Která z uvedených tvrzení, týkajících se doby Antikrista a bitvy u
Harmagedonu, jsou pravdivá?

a Jiná jména Antikrista jsou přicházející vévoda a člověk nepravosti.

b Pomazaný je totožný s Ježíšem Kristem.

c Když se zrodila církev, Bůh úplně a navždy odvrhl izraelský národ.

d Než se zjeví přicházející vévoda, církev bude .vychvácena" neboli
vytržena.

e Izrael bude ušetřen zkoušek a soužení poslední doby.

f Antikrist dodrží vůči Izraeli svou smlouvu o sedmiletém období
míru; bude to doba celosvětového míru a blahobytu.

g Písmo ukazuje, že Antikrist poruší svou smlouvu s Izraelem a
znesvětí svatyni.

h Antikrist získá vládu nad celým světem a přinutí každého, kdo
bude chtít obchodovat, aby přijal jeho znamení totožnosti.

První úder během bitvy u Harmagedonu přijde ze strany shro-
mážděných armád, které použijí své nebezpečné zbraně.

j Ježíš bude nakonec zjeven izraelskému národu jako jejich Pán.

ZJEVNÍ JEžíŠE KRISTA
Úkol 4. Vysvětli, jaké okolnosti musí nejprve nastat, než dojde ke zjevení

Ježíše Krista, a popiš, k čemu dojde potom, co se oba voje-
vůdcové střetli tváří v tvář.

Okolnosti
Zatímco dochází k událostem doby soužení, věřící jsou se svým

Pánem. Jak příliv bezbožnosti se bude zvedat a hříšnost člověka
dosáhne svého vrcholu, odehraje se i druhá stránka Kristova přícho-
du: bude zjeven lidem světa a shromážděným armádám země (Zj 1,7;
19,11-21). Tentokrát věřící přijdou s Pánem při jeho návratu na zem
(Ko 3,4).

Bude to doba, kdy zvláště dva druhy okolností dosáhnou nesne-
sitelné úrovně. Tou první je bezbožnost a sobeckost člověka. To je také
důvod, proč dva andělé volají, že úroda země dozrála a je připravena
ke žni (Zj 14,15). Nadešel čas, aby soud sklidil svou žeň. Bůh, který
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dal člověku svobodu volby, mu již déle nedovolí, aby se nechal vést
svými nezřízenými a převrácenými vášněmi. Pochybovači a nevěřící,
kteří berou v pochybnost samotnou představu svatého Boha, budou
umlčeni. Problém hříchu musí být vyřešen jednou provždy. Jako
odpověď na volání zmíněných dvou andělů jiný anděl hodí, obrazně
řečeno, svůj srp na zem a sklidí víno země a uvrhne je do velikého lisu
Božího hněvu (Zj 14,19).

Druhá okolnost, kterou již Bůh dále nebude tolerovat, je pronásle-
dování Izraele. Viděli jsme, že "člověk nepravosti" bude mít jako svůj
hlavní cíl vyhlazení Ježíšových bratří. Bůh však nebude pouze přihlí-
žet, jak je tento zlý záměr uskutečňován. Přijde čas, kdy zasáhne - což
bude pro něj důvod, aby se vrátil na zem.

ll. (Zvol si jednu možnost.) V obrazném jazyce je ve Zj 14,19 řečeno,
že přichází čas, kdy Bůh

a) zničí všechno rostlinstvo země.

b) vykoná konečný soud nad hříšnými lidmi, kteří jej odmítají.

c) vytrhne církev.

d) způsobí, že se bezbožní sami navzájem zničí.

Událost
Při svém prvním příchodu přišel Ježíš jako trpící služebník. Narodil

se v téměř neznámé vesnici, bez slavností či nějakých jiných projevů
uznání. Pouze několik pastýřů spatřilo slávu, která se zjevila nad
opuštěným judským úbočím, když nebeské zástupy jásaly nad jeho
narozením (L 2,8-15). Avšak při svém druhém příchodu se Ježíš objeví
ve stejném kraji se slávou a velikou ctí. Tentokrát však nebude pře-
svědčovat a prosit člověka. Přijde, aby ničil, dobýval a silou uplatnil
svou autoritu.

Nebeská vojska, která budou doprovázet Ježíše, svého velitele,
budou viditelná lidskému zraku. Zúčastní se střetnutí, ke kterému
dojde mezi naším Pánem a silami člověka nepravosti. Podívejme se
krátce, k čemu všemu dojde, když se zjeví náš Pán:
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1. Bezprostředním cílem hude ukončit válku, která jako projev
vzpoury propukla v celosvětovém měřítku (Zj 16,12-21; 19,11-21).

2. Náš Pán se zjeví jako Král králů a Pán pánů. Satan, který si až
doposud činil nárok na království tohoto svčta, bude odstraněn, a
Ježíš, pravý Král, nastoupí svůj královský úřad.

3. Ježíš učiní satanské síly naprosto bezmocnými - uvrhne je do
hořícího jezera (Zj 19,19-21).

4. Jak jsme se již zmínili, hlavní prioritou bude samozřejmě spasení
Izraele. Událost Pánova návratu způsobí, že se Židé v pokání
a s lítostí obrátí ke svému Bohu. Dojde k duchovní obnově, jež
nerná v dějinách obdoby: Tito duchovně zaslepení lidé přijmou
namísto kamenných srdcí srdce masitá a spolu s nimi moc Ducha
svatého, která jim umožní zachovávat zákony jejich Stvořitele
(Ez 16,26-27).

5. Konečně, příchod našeho Pána ve slávě povede k ustanovení
celosvětového království spravedlnosti - Tisícileté říše. Podmínky
pro vstup do tohoto království jsou nejzřetelněji uvedeny
v Mt 25,31-46. Podle všeho o tom bude rozhodovat postoj a
jednání vůči Židům, Ježíšovým bratřím (viz Mt 25,40 a Gn 12,1-3).
V následujícím se budeme zabývat právě Tisíciletou říší.

12. Jaké dva druhy extrémních okolností povedou ke zjevení Ježíše
Krista při jeho návrat u se všemi vykoupenými na tuto zem?

13. Popiš, k čemu dojde, až se oba vojevůdcově střetnou tváří v tvář?

TISíCILETÁ ŘÍŠE
Úkol 5. Rozpoznej účel a popiš charakteristické rysy Tisícileté říše.

Účel Tisícileté říše
Bible hovoří v souvislosti s příchodem našeho Pána o věku spra-

vedlnosti, pokoje a hojnosti (Iz 2,1-4; 65,20-22; Mi 4,1-5). Ve Zj 20,1-7
je řečeno, že toto období bude trvat tisíc let. Proto se mu také někdy
říká milénium (z latinského mille - tisíc a annus - rok). (Pozn. překl.:
u nás se spíše setkáváme s s pojmem chiliasmus, z řec. chilioi - tisíc.)
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() této říši se v Bibli hovoří mnoha způsoby. V modlitbě Páně je o ní
mluveno jako o "přicházejícím království" (Mt 6,10), zatímco v L 19,II
je nazývána "královstvím Božím". Zj 11,15 se zmiňuje o "království
svčta Pána našeho a jeho Krista" (K). Da 7 ji nazývá "královstvím,
které nebude zničeno" (v. 14).

Jaký je účel této říše? Za prvé, Bůh na počátku ustanovil na zemi
morální řád, který byl vystaven satanovu pokušení. Výsledek je nám
dohře znám: zcrnč se dostala do zajetí tohoto zlého ducha. Je tedy
nyní nutné, aby se ukázalo, že Bůh má pravdu - a to skrze zrušení
zmíněné satanské vlády. Když budou odstraněny následky prokletí a
satan bude svázán, nic již nebude člověku bránit, aby zachovával lásku
a spravedlnost a těšil se péči svého Pána, jenž bude vládnout podle
spravedlnosti a pravdy. Výsledkem bude věrná služba člověka svému
Pánu. Svým královstvím dobra náš Pán ukáže, že o lidské potřeby je
náležitě postaráno, le spravedlnost opravdu existuje a že dosažení
míru a harmonie na zemi je možné.

Za druhé, tento věk království je nutný i proto, aby se naplnila
proroctví. Bůh zaslíbil Davidovi, že jeho potomek bude vládnout
navěky (257,8-17; Ž 89,3-4.19-37; Jr 33,14-26). Jak jsme již viděli, tato
vláda byla v určitém okamžiku přerušena; proroctví stále ještě čeká
na své naplnění. Když se čas naplnil, narodil se Ježíš z Marie, která
byla z rodu Davidova; nikdy však nezasedl na Davidově trůnu v Izraeli.
Toto proroctví se tedy musí naplnit v budoucnosti. (Viz rovněž
Da 2,34-35.44-45; Ř 8,18-25.)

Charakteristické rysy Tisícileté říše
Množství biblických odkazů rozšiřuje naše vědomosti ohledně vlá-

dy a duchovních poměrů, které budou existovat během vlády Poma-
zaného. Uveďme si nyní jejich podrobnější přehled:

I. Bude to doslovná a skutečná vláda nad celou zemí (Za 14,9).

2. Bude zahrnovat všechny lidi, kteří zůstanou na zemi (Ž 72,7-11;
Da 7,14; Mt 25,31-32).

3. Protože následky prokletí budou odstraněny, země bude velice
úrodná. Nebude hlad ani nedostatek potravy (lz35,1; Mi 4,1-4).

4. Všichni lidé budou poslouchat Pánův zákon. Tato vláda, i když
laskavá a dobrá, bude zároveň pevná. Dokonalý soud a spra-
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vedlnost budou jejím výsledkem. Každý, kdo odmítá poslou-
chat, bude potrestán (Ž 2,9; lz 11,4; 65,20; Za 14,16-19).

5. Královými poddanými budou v tomto pozemském království
zcela zjevně ti, kdo přežili velké soužení, jak Židé, tak i pohané.

6. Pokoj bude nejvýznačnějším rysem tohoto království Knížete
pokoje. Bez satanova zlého vlivu již nedojde k žádným válkám
(lz 11,6-7).

7. Vykoupení věřící budou s největší pravděpodobností pomáhat
při vedení záležitostí království. Apoštolové budou vládnout
nad Izraelem; David bude vzkříšen a bude podle všeho dočas-
ným zástupcem Panovníka (IK 6,2-3; Zj 5,10; Mt 19,28; 25,31;
Jr 30,9; Ez 37,24-25).

8. Říše zvířat projde podivuhodnou proměnou. Divoká zvířata se
stanou krotká a plachá zvířata se přestanou bát. Všechna zvířata
budou žít pokojně spolu (Iz 11,6-9).

9. Lidé budou toužit po Bohu a po duchovních věcech. Budou
usilovně studovat Slovo Boží, takže všude bude zjevné poznání
Boha (Iz 2,3; 11,19; Za 8,20-23).

14. Které z uvedených možností představují účel Tisícileté říše?

a) Dát satanu a bezbožným zemřelým poslední příležitost k pokání a
návratu k Bohu.

b) Naplnit proroctví ohledně Davidových potomků.

c) Obhájit Boží slávu a dokázat, is: jeho cesty jsou pravé a spravedlivé.

15. Ve svém poznámkovém sešitě uveď poměry v uvedených oblastech
Tisícileté říše a její charakteristické rysy.
a Říše zvířat
b Pánův zákon
c Místo, kde se bude království rozkládat
d Vykoupení věřící, kteří se vrátí s Kristem
e Král David
f Židé a pohané, kteří přežijí velké soužení
g Slovo Boží a duchovní věci
h Výnos a výroba potravin
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SOUD NAD SATANEM A BEZBOŽNÝMI MRTVÝMI

Úkol 6. Vysvětli, proč bude satan krátce před koncem Tisícileté říše
vypuštěn, a jaký je účel soudu před velikým bělostným trůnem.

Poslední satanův svod
Na konci tisícileté říše bude satan vypuštěn ze svého žaláře

(Zj 20,7-10), projde ihned celou zemí, aby ještě jednou svedl člověka
- bude jej navádět ke vzpouře proti Pánu. Je nám řečeno, že množství
lidí vstoupí do jeho armády a připraví se k boji proti Božímu lidu a
jejich hlavnímu městu.

Možná se ptáš: "J ak je to vůbec možné, že lidé, kteří žili pod dobrou
vládou Krále Ježíše, se najednou obrátí proti němu a jsou přiměni
věřit, že tato vzpoura má naději na úspěch?" Musíš však pamatovat,
že během milénia bude satan svázán. Od lidí se bude požadovat, aby
se řídili zákony království. Zatímco tedy lidé budou poslušni našemu
Pánu, mnozí se rozhodnou nepřijmout jeho spasitelnou milost. Bůh
je v žádném případě nebude nutit, aby přijali Spasitele. A tak tedy,
k iyž se přiblíží konec uvedené říše, mnozí budou stále ještě ve stavu,
k y nesložili - co se spasení týče - svou důvěru v Krista. A pak se objeví
satan se svým konečným svodem - velikou lží. Tito lidé budou mít
najednou příležitost vzbouřit se; a budou mít rovněž příležitost svo-
bodně se rozhodnout.

Tato vzpoura nabude celosvětového rozsahu a satan pak povede
svou armádu proti táboru Božího lidu. Bůh však na nich vykoná svůj
soud - pošle oheň z nebe, který je pohltí. Jejich vůdce, satan, bude
navěky svázán a uvržen do hořícího jezera, kde již bude dravá šelma
i falešný prorok. Tam budou trýzněni na věky věků - pro svého
vzpurného ducha.

Soud před velikým bělostným trůnem
Po zmíněné satanské vzpouře nastane čas soudu. Bude to bázeň

vzbuzující událost, když se všechno tvorstvo postaví před Boží ma-
jestát. Ti všichni, kdo zemřeli, aniž by přijali Boží spasení, budou
vzkříšeni a postaveni před velikým bělostným trůnem (Zj 20,11-15).
Určitě si pamatuješ, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, byli vzkříšeni při
vytržení církve (ITe 4,13-17).
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Ti, kdo stojí před velikým bělostným trůnem, budou souzeni podle
svých činů a na základě toho, zda jejich jména jsou zapsána v knize
života. Protože však zemřeli, aniž by přijali Boží spasení, jejich jména
v knize života nalezena nebudou. Na základě dokonalé spravedlnosti
pak každý nevěřící bude odsouzen k věčnému pobytu v hořícím jezeře.
Bude to zapuzení nejen do věčného ohně, ale i zároveň na místo tmy
a hrůzy. Ježíš mluvilo této hrůze i o tom, co u lidí vypůsobí - pláč a
skřípění zubů (Mt 8,12; 13,42; 22,13; 24,51; 25,30). Tímto způsobem
Bůh skoncuje se zlem a zapudí je navěky.

16. Dokonči uvedená tvrzení.

a Důvod, proč bude satan na konci Tisícileté říše vypuštěn je, aby

b Účelem soudu před velikým bělostným trůnem je

NOVÉ STVOŘENÍ
Úkol 7. Uved', co tvoří základ pro tvé očekávání, že se staneš součástí

Božího nového stvoření.

Když se apoštol Petr zmiňuje o nynějších nebesích a zemi, pro-
hlašuje, že budou zničena ohněm. Zdá se, že země bude skrze oheň
určitým způsobem obnovena (Iz 65,17; 2Pt 3,7). Dále však apoštol
říká, že my očekáváme po této převratné události "nové nebe a novou
zemi, ve kterých přebývá spravedlnost" (2Pt 3,10-13). Takto Bůh
nakonec uvede svůj věrný lid do svého slavného a věčného stvoření.

Zatímco tedy Tisíciletá říše bude opravdovým zlatým věkem, věřící
spějí dokonce ještě dále - do nového věku, ve kterém Bůh Otec bude
všecko ve všem. V tomto novém stvoření bude mít Bůh svůj příbytek
na zemi. Město, které k tomu připravil, se vymyká jakémukoli popisu
(IK 2,9-10); jeho krása přesahuje všechno, co jsme doposud spatřili
(Zj 21-22).

Jak si někdo správně povšiml, věčný život není něčím, co je bez
obměn, rozmanitosti a pestrosti. Neznamená to, že se Bůh po naplnění
svého plánu odebral na odpočinek. On je Bohem živých, a my budeme
jako on! Bůh stvořil rozsáhlý vesmír, který, jak se zdá, se nepřetržitě
obnovuje. Ve věku, který má přijít, my, kteří nyní vidíme pouze ubohý
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odraz, budeme mít celou věčnost na to, abychom studovali divy neu-
stále pokračujícího Božího tvoření (IK 13,12). Připojme svůj hlas
k oněm starcům kolem trůnu a společně s nimi chvalme našeho Boha:

J si hoden, Pane a Bože náš,
přijmout slávu, čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno
a tvou vůlí všechno povstalo a jest.

Zj 4,11

Můžeme se zpětně podívat, jak se odvíjely dějiny od momentu, kdy
andělé prohlásili, že se Ježíš vrátí zpět na zem. Kolik věcí se událo!
Kolik proroctví se naplnilo! Sled událostí přivedl náš svět do bodu, ve
kterém se nyní .nacházíme: stojíme na pokraji poslední fáze Božího
plánu. Radujeme se z toho, protože jsme tím i blíže dnu konečného
vykoupení. Musíme mít stále na mysli, že nové stvoření, s Ježíšem jako
Králem, čeká na nás! "Hle, přijdu brzo," říká Ježíš. "Blaze tomu, kdo
se drží proroctví této knihy" (Zj 22,7). A Hospodinovi vykoupení
odpovídají: "Amen, přijď, Pane Ježíši!"

17. Nyní zpytuj sám sebe a pak ve svém sešitě uveď, co tvoří základ
tvého očekávání, že budeš součástí Božího nového stvoření (viz
Zj 22,12-17).

I když jsme tímto ukončili naše studium, musíme mít stále na
paměti, že studium Slova Božího, a zvláště prorockého Slova, má
rovněž svou mravoučnou stránku:

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!
Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme
takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být
ústý, tak jako on (Kristus) je čistý (11 3,2-3).
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Do vymezeného prostoru vepiš P, po-
kud je uvedené tvrzení pravdivé, a N v případě, že je nepravdivé .

.. . 1 Události, ke kterým dojde po vytržení, se nazývají "blažená
naděje" .

... 2 Vytržení a zjevení Krista jsou dvě odlišné události; při první Ježíš
přijde pro ty, kdo jsou jeho, při druhé se s nimi vrátí na zem.

· .• 3 Den a hodinu Ježíšova návratu lze zjistit z pečlivého studia
"týdnů" v Da 9.

· .. 4 Jak mrtví, tak i živí věřící budou vytrženi.

· .. 5 Bible naznačuje, že budou různé stupně odměny pro věřící.

· .. 6 Většina proroctví z Da 9 se již naplnila.

· .. 7 Výrok Pomazaný byl zahlazen se týká Antikrista.

· .. 8 Doba soužení bude trvat sedm let. Po uplynutí poloviny této
doby poruší Antikrist svou smlouvu s Židy.

· .. 9 Důvodem, proč byl Izrael vypuzen ze zaslíbené země, byla
neposlušnost.

... 10 Zrození moderního státu Izrael v květnu 1948 je naplněním
biblického proroctví.

· .. 11 Antikrist přinese světu trvalý mír na dobu 1000 let.

... 12 Pouze od Židů se bude požadovat, aby nosili Antikristovo
znamení totožnosti, pokud budou chtít obchodovat.

· .. 13 Harmagedon bude hrozná bitva mezi Židy a jejich ne-
přáteli. Jeruzalém, spolu se všemi svými obyvateli, v ní bude
zničen .

.. . 14 Když pronásledování Židů a bezbožnost člověka nabudou
krajních rozměrů, bude zjeven Ježíš Kristus .

.. . 15 Když se zjeví Ježíš Kristus, člověk nepravosti a jeho armády
budou poraženy a Ježíš bude zjeven jako Král králů a Pán pánů.

Nezaporneň vyplnit Studijní zprávu za třetí část a otázkový list
odeslat svému instruktorovi lCl.
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odpovědi na studijní otázky
9. K událostem uvedeným pod písmeny a, b, c, e, f, g a h již došlo, k d
a iještě ne.

1. b) je vytržení věřících, když Kristus přijde pro ně.

10. a Pravdivé f Nepravdivé

b Pravdivé g Pravdivé

I: Nepravdivé h Pravdivé

II Pravdivé iNepravdivé

e Nepravdivé j Pravdivé

2. Kjeho návratu dojde potom, co bylo evangelium zvěstováno celému
světu. Nikdo však přesně nezná den ani hodinu.

ll. b) vykoná konečný soud nad hříšnými lidmi, kteří jej odmítají.

3. a mrtví, živí.

h Ježíšových vlastních slovech.

c nadčji

12. Nejhorší bezbožnost, hříšnost a sobeckost člověka; nejdrastičtější
pronásledování izraelského národa.

4.J ak zemřelí, tak i žijící věřící obdrží nová, oslavená těla, která budou
nesmrtelná a nepomíjitelná.

13. Satan a jeho armáda budou zbaveni moci a uvrženi do hořícího
jezera. Ježíš zaujme místo Krále králů a Pána pánů - místo, jež mu
právem přísluší.

5. c) odměnu udělenou na základě motivů neboli jakosti (kvality) jeho
služby,

14. Účelem Tisícileté říše jsou b) a c).
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6. a Nesmrtelné a nepomíjitelné tělo, které v okamžiku vytržení
nahradí fyzické tělo věřícího.

b Událost Ježíšova návratu s jeho lidem, kdy bude rovněž usta-
noveno jeho království.

c Událost, kdy se Ježíš vrátí pro své vyvolené. Nejprve budou
vzkříšeni ti, kdo zemřeli v Kristu, pak budou proměněni žijící
věřící, a všichni společně budou vychváceni v oblacích vzhůru
vstříc svému Pánu.

d Kristův druhý příchod (vytržení).

e "Místo k pozorování", z kterého bude Ježíš posuzovat skutky
věřících a odměňovat věřící podle kvality (jakosti) jejich křes-
ťanského života a služby

15. a Všechna zvířata budou žít pokojně spolu.

b Lidé jej budou poslouchat. Bude panovat dokonalý soud a
spravedlnost.

c Země.

d Budou vládnout s Kristem.

e Bude dočasným zástupcem podléhajícím Kristu.

f Budou poddanými nebeského Krále.

g Lidé budou studovat Slovo a toužit po duchovních věcech.

h Všeho bude hojnost.

7. a) případů, kdy Izrael nedodržel rok odpočinutí.

16. a obyvatelé země měli možnost rozhodnout se pro Boha, anebo
proti němu.

b vykonat soud nad bezbožnými mrtvými - podle toho, zda jejich
jména jsou zapsána v knize života.

8. Zničení svatyně v roce 70 n. I.

17. Tvoje odpověď. Nové stvoření je pro všechny, kdo učinili Ježíše
Pánem svého života, jejichž jména jsou zaznamenána v knize života a
kdo čekají na jeho návrat.
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odpovědi na osobní testy
Lekce 1

1. a) duch

2. a) budu také žít způsobem,
který by se jemu líbil, a
budu mu důvěřovat v kaž-
dé mé zkoušce.

3. c) je schopen se o ně plně
postarat.

4. c) moudrost

5. Nepravdivé

6. Nepravdivé

7. Pravdivé

8. Pravdivé

9. Pravdivé

10. Nepravdivé

Lekce 2

1. Pravdivé

2. Nepravdivé

3. Pravdivé

4. Nepravdivé

5. Pravdivé

6. Pravdivé

7. Nepravdivé

8. Pravdivé

9. Pravdivé

10. Pravdivé

ll. Pravdivé

12. Nepravdivé

13. Pravdivé

14. Nepravdivé

Lekce 3

1. Důkazem Kristova lidství jsou
možnosti a), b) ad).

2. b) že jeho jednání, nároky a
vlastnosti dokazovaly, že
byl někým víc než pou-
hým člověkem.

3. d) byl opravdovým Bohem i
opravdovým člověkem.

4. b) je božskou osobou, která
přijala naše lidství.

5. a) uvést v činnost Boží plán
vykoupení člověka.

6. a) to byl úkol, kterého se Je-
žíš dobrovolně ujal, aby
tak vzal na sebe trest za
naše hříchy.

7. Nutnost vtělení vyplývá z a),
b) ad).

8. b) usmrtit svou hříšnou při-
rozenost, protože spasení
jim umožňuje žít svatý ži-
vol.

9. a), b), d) a e) poukazují na
význam Kristova díla vzkříšení.
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10. a) začaly nový úsek Kristovy
služby: jako svrchovaný
Pán se nyní stará o svou
církev a buduje ji; a je zá-
roveň všude přítomen.

Lekce 4

1. Pravdivé

2. Pravdivé

3. Pravdivé

4. Nepravdivé

5. Pravdivé

6. Nepravdivé

7. Nepravdivé

8. Pravdivé

9. Nepravdivé

10. Pravdivé

ll. Nepravdivé

12. Pravdivé

13. Pravdivé

14. Pravdivé

15. Nepravdivé

16.IPravdivé

17. Pravdivé

18.\Jepravdivé

19. Pravdivé

20. Nepravdivé

Lekce 5.

1. Pravdivé

2. Pravdivé

3. Nepravdivé

4. Pravdivé

s. Pravdivé

6. Pravdivé

7. Nepravdivé

8. Pravdivé

9. Pravdivé

10. Pravdivé

11. Nepravdivé

12. Pravdivé

13. Nepravdivé

14. Pravdivé

is. Pravdivé

Lekce 6.

1. b) Člověk je jedinečným Bo-
žím stvořením; Bůh jej
postavil nad všechna os-
tatní stvoření a požehnal
mu.

2. c) podobný Bohu svou per-
sonalitou, morálním a so-
ciálním uvědoměním a
schopností vládnout.

3. a) jak z hmotné, tak z ne-
hmotné stránky.

4. b) duši.

s. b) nehmotnou stránku člově-
ka.

6. a), b), c) i d) jsou pravdivá.
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7. c) pocity, které nás budou
vést, abychom jednali tak
nebo onak.

8. a) pochopit fakta týkající se
dané záležitosti.

9. b) zvažuje chování člověka
a srovnává je s normou
chování daného člověka.

10. c) Boží milost přináší člově-
ku spasení a schopnost
být Bohu poslušný.

11. c) Lidské tělo zemře. Du-
še/duch věřícího vejde
okamžitě do přítomnosti
svého Pána; při Kristově
druhém příchodu věřící
obdrží vzkříšené a osla-
vené tělo. Nevěřfcí bude
navěky trýzněn v podsvě-
tí/pekle.

Lekce 7.

1. Adama a Evy.
2. Satana a jeho andělů.

3. doklady, které nám posky-
tuje Bible, a nutnost vlády ve
spo-lečnosti.

4. pokání, zanechání hříchu,
přijetí Boží nabídky spase-
ní v Ježíši Kristu a chození ve
světle.

5. věčné oddělení od Boha
spolu s věčným trestem.

6. Nepravdivé (Bůh zamýšlel
dát člověku možnost volby

- aby si člověk mohl zvolit
obecenství s ním zcela svo-
bodně a dobrovolně.)

7. Pravdivé

8. Pravdivé

9. Pravdivé

10. Nepravdivé (satan napo-
dobuje Boží plán.)

ll. Pravdivé

12. Nepravdivé

Lekce 8.

1. a 3) Ústní tradice

b 6) Osvícení

c 2) Autografy (Původní ruko-
pisy)

d 5) Inspirace

e 7) Zjevení

fl) Apokalyptická literatura

g 4) Kánon

2. Nepravdivé

3. Pravdivé

4. Nepravdivé

5. Pravdivé

6. Pravdivé

7. Pravdivé
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Lekce 9.

I.b) společenství lidí, kteří od-
pověděli na Boží volání.

2. c) církev zahrnuje mnoho li-
dí, kteří, díky svému indi-
viduálnímu vztahu ke
Kristu, mají vztah jedni
k druhým.

3. b) jsou věřící z dané lokality,
kteří sdílejí stejnou víru
v Ježíše Krista a kteří se
shromažďují ke společ-
nému uctívání.

4. d) sdílení a obecenství.

5. c) v den letnic.

6. a) v tom, jak věřící demon-
strují vzájemnou jednotu
a lásku.

7. a) jeho láska k jiným lidem.

8. b) církvi k jejímu zbudování
a působí skrze věřící, když
si navzájem slouží.

9. c) od hlavy.

10. a Církve uctívá Boha chvá-
lami, zbožnou úctou (vz-
dává mu čest) a posluš-
ností.

b Církev buduje sama sebe
(posiluje, povzbuzuje,
kázní, vychovává a pečuje
o své členy.)

c Církev nese zvěst evange-
lia do celého světa (hlásá
světu evangelium).

Lekce 10.

I.Nepravdivé

2. Pravdivé

3. Nepravdivé

4. Pravdivé

5. Pravdivé

6. Pravdivé

7. Nepravdivé

8. Pravdivé

9. Pravdivé

10. Pravdivé

ll. Nepravdivé

12. Nepravdivé

13. Nepravdivé

14. Pravdivé

15. Pravdivé
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