
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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ÚHELNÉ KAMENY PRA VOY

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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ČÁST 3
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