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Lekce 4.
Člověk se obrací k Bohu:
Obrácení

Tento příběh je o chlapci, který odešel z domova, protože nenáviděl
povinnosti, které mu ukládali rodiče. Jeho povinností bylo nasekat dříví
a přinést ho z kůlny, když bylo třeba. Sbalil si šaty a několik věcí, které mu
patřily a opustil dům. Peníze se mu však rychle rozkutálely, šaty prodřely,
prochladl a onemocněl z toho, že spal pod širým nebem.

Nakonec na tom byl tak bídně, že se rozhodl zatelefonovat domů. Pln
úzkostí poslouchal, jak otec vyjádří v telefonu své otcovské pocity. Velmi
váhavě se zeptal: "Otče, odpustíš mi? Smím se vrátit domů?" Jeho otec
odpověděl: "Synu, ze srdce tě milujeme a velmi jsi nám scházel. Samo-
zřejmě, že chceme, aby ses vrátil domů, ale když přijdeš, stav se cestou
v kůlně."

O několik dní později se otec vrací večer domů a našel syna v kůlně,
jak starostlivě seká dřevo. Synův postoj byl však jiný, chlapec se při práci
usmíval. Nebylo těžké poznat, že se stala velká změna. Byl změněným
člověkem!

V této lekci budeme uvažovat o podilu člověka najeho vlastním obrá-
cení,ježje začátkem zkušenosti spasení. Je to dynamická zkušenost, která
nás mění do podoby Kristovy a způsobuje, že radostně odpovídáme na
Jeho přání.
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cíle lekce

Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• Vysvětlit vztah mezi pokáním, vírou a obrácením.
• Uvést prostředky obrácení.
• Vyjmenovat alespoň pět důsledků obrácení.

studijní činnost

1. Přečti si Skutky 9, 1-31, 16, 1-40,22, 1-21,26,4-18. Tyto texty ti
poskytnou velice dobré příklady obrácení.

2. Postupuj podle instrukcí uvedených v l.lekci.

3. Vypracuj osobní test a zkontroluj si odpovědi.

4. Prohlédni si 1.-4.lekci a pak odpověz na otázky ze Studentovy zprávy,
I.část.
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klíčová slova

filozofie
konfrontace
negativní obrácení
neodolatelně
objektivní standart
obrácení

odpadnutí
osvícený
pronásledovate1
rozhodný
transformace

rozvinuti lekce

CHARAKTERISTIKA OBRÁCENÍ

V naší diskusi o zkušenosti spasení jsme hovořili o obrácení. Snad tě
napadla otázka, jak se obráceni liší od spaseni Uveďme následující pří-
klad. Pozorujeme, že známý opilec už dále nehraje, nepije a nechodí na
stará místa. Nenávidí věci, které předtím miloval a miluje věci, které před-
tím nenáviděl. Ti, kteří ho znají, říkají: "Je změněný! Je to úplně jiný
člověk!" Jednoduše popisují to, co VIdí po vnější stránce. Ale z Božího
hlediska bychom řekli, že Bůh mu odpustil a učinil ho novým stvořením.
Obráceni zahrnuje kladnou reakci člověka ve zkušenosti spaseni.

Definice obrácení

Úkoll. Uveď základni biblický význam obrácení a ''YJmenuJ třl základni
kroky vedoucí k obrácení.

Obráceni může být definováno jak akt, kterým se odvracíme od hří-
chu k Pánu Ježíši, aby nám byly odpuštěny hříchy. Lze doplnit, že jsme
zachráněni od svých hříchů a osvobozeni od trestu za ně.

Slovo překládané jako obráceni znamená "obrátit se", "udělat plně
čelem vzad". Tento obrat znamená více než jenom jednoduchou změnu
smýšlení, postoje či morálky. Zahrnuje v sobě každou součást lidské by-
tosti: lidské touhy, životní styl, vůli, povahu a pohled na život. Její promě-
na je celkovou duchovní vnítřní proměnou. Skutkem obrácení přechází
člověk podle Jana 5, 24 "ze smrti do života".
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Vnitřní proměna způsobená obrácením skrze Krista není taková,jako
jiné druhy obrácení. Např. mohl bych se obrátit k jinému politickému sta-
novisku, nebo k náboženství nebo morálce bez toho, že by se kdykoliv
ode mne vyžadovalo totální vydání se, jaké je vyžadováno od člověka,
který je mrtev hříchu a živý Bohu (Řím. 6, 1-14). Pavel tuto základní
proměnu křesťanského obrácení vysvětluje, když poznamenává, že "kdo
je v Kristu,je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle,je tunové"(2. Kor.
5, 17)

1. Který z následujících výroků správně charakterizuje obráceni]
Obrácení je
a) skutek, pří němž člověk proměňuje svoje myšlení, morální normy nebo

názor.
b) v podstatě změna mínění člověka o cestě svého života.
c) skutkem, kterým člověk prožije úplnou změnu ve svém životě, když se

odvrátí od hříchu k Bohu.

Zamysli se nad příkladem uvedeným v úvodu lekce, a všimni si tří
důležitých kroků v obrácení. Za prvé, člověk musí pečlivě uvážit chyby,
kterých se dopustil. Je to důležitý přípravný krok, protože pokud si člověk
neuvědomí potřebu změny, nebude pociťovat ani potřebu obrácení. Za
druhé, musí dojít k rozhodnému obrácení se k Bohu. Je to krok rozhodnu-
tí. A za třetí, musí tu být poslušnost, protože obrácení znamená změněný
život.
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V úvodní ilustraci jsme viděli přípravný krok, starostlivé úvahy syna
nad svými cestami; rozhodný krok, rozhodné obrácení směrem k domovu
a nakonec jsme byli svědky celkové změny, která byla evidentni v chlap-
cově životě, když poslušně přijal své povinnosti.

2. Vyjmenuj tři základní kroky k obrácení.

Vztah k pokání a k víře

Úkol2. VyJádři.Jaký Je vztah víry a pokání k obrácení.

Obrácení je úzce spojeno s pokáním a vírou Ve skutečnosti se obráce-
ní příležitostně používá jako označení pro jedno z nich nebo i pro obě.
A tak obrácení vlastně zahrnuje všechno, co je obsaženo v našem obráce-
ní od hříchu k Bohu. Připomeňme si, že pokání nás odvrací od bříchu
a působí lítost nad ním, čímž nasměruje náš pohled na kříž. Pokání se
nesnaží omluvit hřích, ale dovoluje svobodně vyznat spáchané hříchy
i postoje, které jsou v protikladu s Božím zákonem. Víraje pozitivní roz-
hodnutí, kterým se obracíme k Bohu. Hledíme na Boba, jenž nám nabízí
kříž jako lék na nemoc hříchu, která nás infikuje. Svěřujeme svůj život
a budoucí osud Jemu. Když činíme pokání a věříme,jsme obrácení.

3. Zakroužkuj písmeno, které označuje správné dokončení věty o vztahu
víry a pokání k obrácení. Pokání a vírajsou
a) samostatnými kroky v řetězu spasení, ale nemají žádnou souvislost

s obrácením.
b) stejné jako obrácení, protože těmito skutky se člověk odvrací od hříchu

a obrací se k Bohu.
c) odděleny od obrácení určitým časovým obdobím.

Prvky obrácení

Úko13. Phraďjednotltvé prvky obrácení kjejich defirucim.

Jakjsme sijiž dříve všimli, osobnost je celá bytost člověka. Všeobec-
ně řečeno je potom to, co koná, výsledkem toho,jaký celkově je: po strán-
ce rozumu, citu i vůle. Každý z prvků, který je zahrnut v pokání a víře, je
tedy také součástí obrácení. Člověk se nemůže obrátit dříve, než ví, co
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činí. Nemůže být obrácen ani tehdy, když neprožívá žádné poctty ve vzta-
hu ke svému jednání a když nevnímá, že se přibližuje k obrácení. A cel-
kem pochopitelně se nemůže obrátit, pokud to nechce prožít.

4. Zakroužkuj písmena, která předcházejí PRAVDIVÝM tvrzením.
a Pokání zahrnuje element obrácení, kterému říkáme "obrácení se k Bohu".
b Víra je skutkem, kterým se člověk obrací k Bohu a odevzdává Mu svůj

život icelý svůj osud.
c Skutek obrácení je v podstatě intelektuální změnou.
d Obrácení ovlivňuje celou lidskou bytost: Intelekt, city i vůli.

5. Přiřaď k jednotlivým elementům obrácení jejich správné definice .
.... a Zahrnuje pocity aje souhlasem srdce 1) Intelekt

s tím, že to, co činíme, je správné 2) City
•.•.b Je to faktor poznání, který nám dává 3) Vůle

poznat, z čeho bychom měli činít pokání
a čemu bychom měli věřit.

.•..c Zahrnuje proces rozhodování, kterým se
vědomě vydáme tomu, co poznáme a co cítíme.

OBRÁCENÍ V BIBLI

Obrácení je úžasnou zkušeností, kterou procházíme na začátku našeho
křesťanského života. Na základě našich vlastních individuálních zkuše-
ností můžeme dalším vyprávět o tom, co se s námi stalo «jak se to stalo.
Jediným kritériem skutečného obrácení je však Slovo Boží. Ono samotné
je objektivní normou, na základě které můžeme posoudit, zdaje obrácení
skutečné nebo ne.

Použití slova "obrácenl"

Úkol 4. Rozliš mezt příklady obrácení, které obsahují duchovní změnu
a těmi, které JI neobsahuji.

Viděli jsme, že slovo obrácení hovoří o úplném obratu nebo změně
v životě člověka. Nejběžnější slova používaná v Bibli na označení takové
změny, mají v původních biblických jazycích stejný význam. Někdy je
proměna, o které je řeč, čistě fyzická (Sk. 9,40). V jiných případech uka-
zuje na změnu důrazu (Sk. 13,46). Avšak mezi různým použitím tohoto
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slova existuje společný jmenovatel, který hovoří o vnitřní proměně. V I.
Sam. 10,6 vidíme, že když se Saul změnil v jiného člověka, jeho obrácení
mělo za následek výraznou vnitřní proměnu. (Viz také Mar. 4, 12; Žalm
5], 3; Luk. 22, 32). Ve Sk. 3, 19, když Petr vyzval lidi "čiňte pokání
a obráťte se, aby byly smazány vaše hříchy", znova narazíme na myšlenku
vnitřní proměny.

PAVEL PRONÁSLEDUJÍCÍ
KŘESŤANY

PAVEL UZDRAVUJÍCÍ
NEMOCNÉHO

Existuje ale také odvrácení se od Boha. Nazývá se negauvnlm obrá-
cením nebo odpadnutím. (Jer. 2, 27). Jiný příklad změny z dobrého na
špatný život, jakož i důsledky této negativni proměny, vidíme v 2. Petr. 2,
22, kde Petr porovnává odpadnutí ke psům, kteří se vracejí ke svým vlast-
ním vývratkům.

Vyjmenovali jsme mnoho přík1adů,jakým způsobem Je slovo obráce-
ní použito v Bibli, ale v první řadě toto slovo označuje obrácení se člově-
ka k Bohu a Boží odpuštění člověku.
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6. Vyber příklady obrácení, které se vztahují k duchovní změně a označ je
1. Před ty příklady, které označují obrácení, které nezahrnuje duchovní
změnu, napiš 2.

...•a Pavel a Barnabáš se rozhodli obrátit
se od služby židům ke službě pohanům
v Antiochii .

.... b Ježíš říká Petrovi: "A ty, když se
obrátíš, potvrzuj bratří svých" (Luk. 22,32) .

.•..c Ježíš řekl: "Neobrátíte-li se a nebudete
jako pacholátka, nikoli nevejdete
do království nebeského" (Mat.18, 3) .

.... d Izajáš říká: " ... nebo se obrátí k tobě
množství mořské" (lzaj.60, 5).

1) Duchovni změna
2) Neduchovní změna

Příklady obrácení

Úkol 5. Porovnej některé biblické příklady obráceni a uveď, Jaké mezi
nimi existovaly rozdíly.

Zkušenost obrácení, o které hovoříme, se netýká náboženství. Týká se
člověka. Abychom se stali křesťany, nežádá se od nás, abychom ovládali
desatero, určitá církevni dogmata nebo Kázání na hoře. Ale jsme vyzývá-
ni uvěřit v Osobu, a přijmout ji jako Pána svých životů, uvěřit, že vstal
z mrtvých a žije (Řím. 10,9-10).

Na jednom setkání mládeže se mladá žena zeptala křesťanského řeční-
ka na potřebu osobní zkušenosti s Kristem. Řekla: "Je pro mne těžké to
přijmout. Když věří člověk ve fašismus, není fašistou? A když věří v ko-
munismus, není z něj komunista? Nuže,já věřím v křesťanství, nečiní mne
to křesťankou?" Řečník odpověděl: "N e automaticky. " Potom dodal: "Vši-
ml jsem si, že nosíte i zásnubní prsten. Věříte v manželství?" "Přirozeně,"
odpověděla, "mám v plánu velmi brzy vstoupit do manželství." Řečnik
řekl: "Jaké máte důvody k tomu, abyste věřila v manželství a chtěla do něj
vstoupit?" Reagovala.

"Manželství zabezpečuje ženě bezpečnost a také i domova rodinu."
Mladý křesťan se obrátil k ostatním mladým dámám a zeptal se: "Kolik
z vás věří v manželství?" Až na malé výjimky všechny odpověděly klad-
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ně. Řečník pokračoval: "Nuže, to je zajímavé. Všechny z vás, dámy, věří
v instituci manželství. Odkdy jsem kazatelem, mohu oddávat podle záko-
nů naší vlády. Tato mladá dáma zde říká, že když někdo věří ve fašismus,
je fašistou. Když někdo věří v komunismus, je komunistou. A když někdo
věří v křesťanství, je křesťanem. Jelikožjste mi mnohé z vás, dámy, řekly,
že věříte v manželství, dovolte ull, abych vás prohlásil za vdané."

Shromáždění reagovalo smíchem. Řečník se potom zeptal: "Co je špat-
ného na mé úvaze?" Jiná mladá dáma řekla: "Pane, víte, manželství není
filozofií jako fašismus, nebo komunismus, je to osobní vztah." Řečník
řekl: "Toto je přesně i můj názor. Křesťanství není jen filozofií, protože
k tomu, aby se někdo stal křesťanem, musí mít osobní vztah s Pánem Ježí-
šem, který je živou osobou." Křesťanské obrácení je potom úplně odlišné
ode všech jiných obrácení.

KŘESŤ ANSTVÍ JE VZTAH

Jeden velmi nádherný příklad obrácení ve všech svých aspektech je
zachycen ve Sk. 16, 13-15 U této příležitosti Lydie, bohabojná pohanka,
to znamená jedna z těch, kteří uctívali Boha Izraele bez přijímání celého
ceremoniálu židovského zákona, byla právě na modlitební chvíli. Když
Pavel zvěstoval evangelium o Ježíši Kristu, vyslechla si Jeho zvěst a Pán
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otevřel její srdce ephjala ho s ochotou. Potom poskytla důkaz své změny
tím, že se dala pokřtít a ochotně přijala Pavlovu skupinu do svého domu.

Na tomto příkladu vidíme některé ze zvláštních Božích cest, které Bůh
připravil pro lidi, aby je přivedl k sobě. I když Lydie s celou vážností
hledala, potřebovala nejdříve poznat spasení. Bůh naplnil tuto její potře-
bu. Když se modlila, Bůhji přivedl na místo, kde se setkala s evangeliem.
Modlitbaje tedy důležitým prostředkem, který způsobuje vnitřní promě-
nu. Její zkušenost nám ukazuje, že dokonce i když je člověk upřímný
a očividně nábožensky založený, jestliže má být skutečně obráceným křes-
ťanem, musí prožít jednoznačnou vnitřní proměnu. Všimněte si,jak také
Slovo a Duch svatý spolupracují při vypůsobení obrácení. A nakonec si
všimněte, že v obrácení je zahrnuto jak působení Ducha svatého, tak
i zodpovědnost člověka.

7. Zakroužkuj písmeno, předcházející každému PRAVDIVÉMU tvrzení.
a Obrácení je stejné u každého člověka: musí chodit do kostela, slyšet

kázané evangelium, a pak se stát členem církve.
b Zkušenost pohanky Lydie nám dokazuje, že Bůh miluje svět a že ne-

chce, aby kdokoliv zahynul.
c Dokonce i tehdy, je-li člověk upřímný a zdá se, že žije dobrým životem,

potřebuje prožít obrácení.
d Obrácení vyžaduje něco více, než jen poznání hříchů a touhu po promě-

ně; poznání a souhlas musí být následovaný osobní zkušeností obráce-
ní.

Žalářník z Filipi sje dalším příkladem křesťanského obrácení (Sk. 16,
16-34). V tomto druhém případě se dovídáme, že Bůh používá různé pro-
středky, aby upoutal pozornost hříšníka: někdy se to děje skrze přírodní
katastrofy jako je zemětřesení, větrná smršť, nebo osobni krize či vážné
problémy doma. Tyto zkušenosti, které otřesou hříšníky, jim pomohou
jednak uvidět jejich vnitřní potřebu ajednakjim pomohou hledat řešení.
Všimni si, že evangelium je Božim řešenim všech potřeb hříšníka (verš
32). Je to nástroj obrácení. Všimni si také, že uvědomění si hříchu skončí
obrácením jedině tehdy, Je-li spojeno s virou v Pána Ježíše (v. 31). Opět
vidíme, že právě křesťanské obrácení má za následek dobré skutky
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8. Přečti si text ze Sk,16, 16-34. V tomto příkladě jsou přítomny všechny
aspekty obrácení. Ke každému elementu uved' verš (nebo verše) a důkaz,
že se tam daný prvek projevil,

a Intelekt .

b City .

c Vůle .

Třetí příklad obráceni, který se týká Pavla, obsahuje ještě další princi-
py křesťanského obrácení. Sk. 9, 31 mluví o faktech Pavlova obrácení, ze
kterých některé jsou poměrně odlišné od našich předcházejících příkladů.
Ze zvláštních okolností, ke kterým došlo u Pavlova obrácení, vystupuje
do popředí jedna důležitá skutečnost někdy zkušenost obrácení provázejí
nezvyklé okolnosti, ale obyčejně tomu tak není. Je špatné předpokládat,
že k obrácení je potřebné zemětřeseni, zářící světlo z nebes nebo nějaké
jiné přesvědčivé znamení; protože zázrak, který představuje samotné ob-
rácení,je největším zázrakem na celém světě.

V Pavlově zkušenosti vidíme, že dokonce i kdyžje člověk vysoce vzdě-
lán, má velké přirozené schopnosti aje velmi upřímný ve svém nábožen-
ství, může být bez jakéhokoliv skutečného duchovního života a může po-
třebovat obrácení. Pavlův případ ukazuje, že člověk může mít velkou
horlivost pro Boha, jež však neni založena na pravém poznáni (Řím. 10,
2);je sice upřímná, ale špatná. Když je takový evangeliu nepřístupný člo-
věk hluboce zaujatý svým náboženstvím a tradicí, vystupuje velmi krutě
proti evangeliu. Avšak když takovýto člověk pochopí tu skutečnost, že
Ježíš je Pán, jeho poznání představuje pevný základ pro jeho obrácení.
A nakonec Pavlovo obrácení poukazuje na to, že neni Boží vůlí, aby člo-
věk na jakékoliv sociální, intelektuální nebo ekonomické úrovni zahynul
V zázraku Pavlova obrácení vidíme, že Boží milost může proměnit i pro-
následovatele v kazatele.
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9. Na základě porovnání jednotlivých příkladů obrácení z Bible napiš
odpovědi na následující otázky.

a Které elementy jsou zahrnuty v každé zkušenosti obrácení?

b Najakém základě jedná Bůh s člověkem?

c Jak se liší jednotlivé zkušenosti?

d V čemjsou tyto zkušenosti podobné?

ZKUŠENOST OBRÁCENÍ

Prostředky obrácení

Úko16. Najdt výrok, který vhodně charakterizuje prostředky obrácení.

Je pro nás důležité porozumět, co všechno v sobě zahrnuje obrácení.
Někteří tvrdí, že celé obrácení je dílem Božím, jiní zase říkají, že je celé
dílem člověka. Pro násje potřebné vidět biblickou rovnováhu. Nad tímto
problémem budeme hlouběji uvažovat v 5.lekci, "Boží vůle ve spasení".
Tam uvidíme,jaký význam má v prožití obrácení svobodná vůle člověka,
a tam také uvidíme, jak Bůh přitahuje člověka k sobě. V našich názorech
je potřebná rovnováha, která nepopírá ani svobodnou vůli člověka, ani
neomezuje Boží suverenitu. Zapamatujme si tuto skutečnost, když bude-
me uvažovat o prostředcích obrácení.
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10. Nejdříve si přečti následující texty a urči, ve kterýcbje popsáno Boží
volání, vyzývající člověka k tomu, aby se obrátil k Němu. Uvedené texty
vepiš do levého sloupce. Texty, kde je popsáno přímé Boží působení, kte-
rým Bůh obrací člověka k sobě, vepiš do pravého sloupce. Přísl. 1,23; Ž.
85,4; Iz. 31,6; 59,20; Jer. 31, 18; Ez. 18,32; 12,6; Joel2, 12-13, Pláč
Jer. 5,21; Sk. 26, 20.

Bůh volá lidi, aby se obrátili k Němu Bůh obrací lidi k sobě

Písmo tedy ukazuje lidský a Boží aspekt obrácení. Bůh vždy respektu-
je vůli člověka. Když stvořil člověka a daroval mu určitý charakter, učinil
bytost, která může bud' příjmout Jeho nabídku spasení a obrátit se úplně
k Němu, nebo ji odmítnout a odvrátit se od Něho. Bůh začíná proces,
který má za následek obrácení, skrze Slovo a Ducha svatého My musíme
reagovat na výzvu Ducha podanou skrze Slovo a prožít obrácení. Zapa-
matuj si: naše dobrovolná reakce na Boží výzvu skrze evangelium ne-
představuje žádnou zásluhu. Bůh respektuje naši vůli a vyzývá nás, aby-
chom se obrátili k Němu.

Když se obracíme k Bohu,jednoduše Mu dovolíme překročit přes práh
a převzít kontrolu nad našimi životy (Zj. 3, 20). Lépe to můžeme zobrazit
snad tímto příkladem: Když Pán vstupuje do našich životů, nasměruje nás
novým směrem. Předtím, než do nás vstoupí, jsme jako nezkušení piloti
před deskou řídícího panelu, kteří se nacházejí se svým letadlem v kurzu,
kde hrozí nebezpečí kolize. Když se obrátíme k Němu, dovolujeme Mu,
aby za nás převzal řízení. Takovýmto způsobem vidíme, že lidé se obrace-
jí k Bohu a Bůh obrací lidi na cestu pravdy a spravedlnosti. Je úplně správné
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modlit se tak, jak se modlil žalmista: "Obrať nás, ó, Bože ..." (Ž. 85,4,
podle King James Version), a je to vhodné právě k tomu, aby nás Bůh
vyzval k obrácení. Všimni si, že zatímco Pán stojí u dveří a klepe, je na
nás, abychom otevřeli dveře. Bůh nám nikdy nebude vnucovat svoji cestu
do našeho života.

Nástroj, který Bůh používá k tomu, aby způsobil obrácení, je kázání
evangelia. Duch svatý používá Slovo, aby nás usvědčil z hříchu a aby
v nás vypůsobil víru (Řím. lO, 17). My zase činíme pokání, věříme v Ježíše
Krista a prožíváme obrácení. V tomto procesu je oslaven Bůh a my jsme
zachráněni. Neomezilijsme ani Boží suverenitu, ani svou svobodnou vůli

Apoštol Pavel tvrdí, že jeho zvěst byla o Kristu ukřižovaném. (1. Kor
20, 2). Víme, že Pavel kázal o smyslu Kristovy smrti a vzkříšení (I. Kor.
15,3-4). Jeho zvěst zahrnovala mnoho zmínek o Duchu svatém (Řím. 8,
I, Kor. 12. a 14. kap.). Největší důraz Pavel ve své evangelizační zvěsti
kladl na zástupnou smrt Ježíše Krista. Nezvěstovalji krásnými slovy a řeč-
nickým uměním, ale v moci svatého Ducha. Výsledky jeho zvěstování
nebyly odrazem síly člověka, ale mocí Boží (1. Kor. 2,1-5; 1. Tes. 1,5; 2,
13)

ll. Vyber tvrzení, které vhodným způsobem popisuje prostředky obráce-
ní.
a) Obrácení je produktem jen a jen Boží milosti. Je způsobeno tím, že

Duch svatý vede člověka ke Kristu, proto člověk nepotřebuje uvěřit ani
jinak reagovat na zvěstování evangelia, jelikož je neodolatelně přita-
hován k Bohu.

b) Obrácení je důsledkem souhlasu člověka s danou situací. Člověk si
uvědomuje, že potřebuje proměnu a taje způsobena pouze jeho vlastní
vůlí.

c) V procesu obrácení jsou zahrnuti jak Bůh, tak i člověk. Bůh člověku
mluví o jeho stavu a usvědčuje jej z hříchu, člověk odpovídá pokáním,
vírou a celkovým obrácením se k Bohu.



98 ŽIVÝ V KRISTU

Záměr obrácení

Úkol 7. Vyber správné tvrzení, které mluví o Božím záměru v obrácení.

Záměr obrácení může být posuzován ze dvou hledisek: je to odvrácení
se od našich zlých cest a věčné smrti (Ez. 33,11; Mat. 7,13) aje to i naše
obrácení se na úzkou cestu, která vede do věčného života (Mat. 7, 14).
Božím nejvyšším záměrem bylo obrátit nás od hříchu k Němu samému.
Obrácením činíme první krok na cestě k věčnému životu. Začínáme tak
novou etapu života.

Obrácení nám umožňuje žít podle nových principů života, které jsou
založeny na Božím Slovu. Můžeme říci, že naším cílem se v tomto bodě
stává proměna našeho vnějšího života podle vnitřní proměny, kterou jsme
prožili. Postavení nás, lidu Božího, v Kristu, se stává mocným svědec-
tvím jiným, protože náš stav (naše chování v každodenním životě) se pod-
le něho proměňuje. Všimni si způsobu, jakým Pavel popisuje neustálý
proces růstu do podoby Kristovy, který začíná obrácením: "Na odhalené
tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k Jeho
obrazu ve stále větší slávě ..." (2. Kor. 3, 18). Ano, obrácením činíme úpl-
ný obrat. Předtím jsme byli připoutaní k zemi; nyní, kdyžjsme se obrátili
k Bohu ajsme "přípoutaní" k nebi, díváme se vzhůru, abychom odráželi
Jeho obraz i dalším. Stáváme se tedy živými listy, které nesou Boží zvěst
všem lidem (2. Kor. 3,2).

12. Napiš 1 před každé tvrzení, které správně charakterizuje Boží záměr
v obrácení a 2 před všechna tvrzení, které NESTANOVUJÍ správně tento
záměr.

I) Boží záměr
2) Není Božím záměrem .

....3 Obrácení je proces, kterým Bůh z hříšníka učiní okamžitě dokonalé-
ho člověka .

.... b Obrácením se člověk odvrací od hříchu k Bohu .

....c Božím nejvyšším záměremje přivést lidi k sobě a obrácení je prvním
krokem v tomto procesu .

....d Proces proměny do podoby Knstovy, který začal pří obrácení, je
postupnou proměnou, která pokračuje během celého křesťanova ži-
vota.
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Důsledky obráceni

Úkol 8. Vyjmenuj alespoň pět důsledků obrácení.

Když jsme přijali Syna Božího jako Pána a Spasitele, dozvídáme se
něco o rozsáhlosti této změny: "A toto je to svědectví, že život je v jeho
Synu. Kdo má Syna, má život" (1. Jan. 5, 11-12). Jedním z bezprostřed-
ních důsledků obrácení je záchrana od duchovní smrti (Jak. 5,20). Jsme
něčím více, než jen spasenymt hříšníky, jak to uvidíme později. Skrze
obrácení se stáváme součástí Boží rodiny: "Nejmilejší, nyní synové Boží
Jsme" (1. Jan. 3, 2). Naše hříchy jsou vymazány (Sk. 3, 19), nejen pouze
přikryty, aby byly zjeveny později. Skutečně, i žalmista říká: "Ajak dale-
ko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše."
Izajáš podtrhuje tuto skutečnost: "Já, já sám shlazuji přestoupení tvá pro
sebe, a na hříchy tvé nevzpomínám." (Iz. 43, 25).

Jako součást Boží rodiny máme nové vztahy. Přidáváme se k zástupům
dalších lidí pod křížem Kristovým a společně s nimi jako obráceni lidé
tvoříme veliké společenství. To je právě to, k čemu jsme byli povoláni (1.
Kar. 1,9). Jan říká, že obecenství, které máme.je ,sOtcem i s Synemjeho
Ježíšem Kristem" ( 1. Jan. 1, 3). Obecenství, které ztratíl Adam, když padl,
bylo obnoveno smrtí Kristovou. Navíc, jak chodíme v každodenním obe-
cenství s Ním, jsou nám přidány i určité výsady: "Jestliže však chodíme
ve světle, jako On je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev
Ježíše, Jeho Syna nás očišťuje od každého hříchu" (1. Jan. 1,7). Jakáje to
výměna! My zaměňujeme naše místo v hříšném světě za věčný palác ve
slávě; zanecháváme bídu tohoto světa pro bohatství Božího milosrden-
ství; opouštíme širokou cestu záhuby pro přímou a úzkou cestu, na které
nás očekává náruč našeho nebeského Otce. Toto všechno a navíc nebe nás
očekává! Tedy důsledky obrácení jsou: věčný život, vstup do Boží rodiny,
vymazání našich hříchů, záchrana od smrti, obecenství s Bohem a dalšími
křesťany, očištění od hříchů a nebeská radost.

13. Vyjmenuj alespoň pět důsledků obrácení.
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osobní test

OTÁZKY S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU. Zakroužkuj písmeno u nejvhodněj-
ší odpovědi.

1. Pokárú a vira souvisí s obrácenim
a) velice úzce, protože jsou to kroky, které připravují hříšníka pro obráce-

ní.
b) pouze málo, protože představují dvě zcela odlišné činnosti člověka ve

věcech Ducha.
c) tak, že pokárú se týče intelektu, víra citů a obrácení vůle.

2. Zjistili jsme, že pokárú, víra a obráceni jsou
a) výlučným dílem Božím. Člověk je zcela pasivní.
b) skutečnostmi, které se dotýkají člověka v každém aspektu jeho bytí:

v intelektu, citech i vůli.
c) všeobecnými slovy, které v podstatě znamenají totéž.

3. Obráceni je způsobenu
a) reakcí člověka na službu Slova a působení Ducha svatého.
b) sebepoznárúm člověka, které mu ukazuje, že nesplňuje požadovaný

morálni standard.
c) usilovným a hlubokým hledárúm Spasitele, kterého člověk nezná a kte-

rý je k němu nevšímavý.

4. Obrácení mluví o obrácení se člověka k Bohu pro odpuštění hříchů.
Toto obrácení je
a) zcela věcí člověka, protože Bůh to tak přikázal.
b) něčím, co v člověku vypůsobí Bůh, proto je obrácení Božím skutkem,

který Bůh u člověka vypůsobí,
c) především zodpovědností člověka, protože to přikázal Bůh; avšak lidé

se také modlili o to, aby je Bůh navrátil k sobě a On to rovněž učinil.

5. Hlavním nástrojem, který Bůh používá při obrácení, je
a) služba Ducha svatého, který jedná s každým člověkem najiném zákla-
dě.
b) kázárú evangelia.
c) služba těla Kristova, kterým je církev.
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6. PŘIŘAZOVÁNÍ. Napiš I před výroky, které popisují důsledky obráce-
ní, před ty, které obrácení nepopisují, 2 .
....3 Přijímáme věčný život.
.... b Jsme zachráněni před věčnou smrtí.
.... c Jsme okamžitě spravedliví a dokonalí.
....rl Naše hříchy jsou zcela vymazány,

nikdy již nebudou vzpomenuty proti nám .
.... e Navazujeme nové vztahy .
....f Obecenství s jinými věřícími nám

pomáhá duchovně růst a sílit.
.... g Naše poznání duchovních věcí se stává

plnějším a dokonalejším .
.... h Máme obecenství se suverenním Vládcem

vesmíru a Jeho Synem Ježíšem Kristem.

I ) Důsledek obrácení
2) Není důsledkem

obrácení

Předtím, než budeš pokračovat ve svém studiu S.lekcí, ne-
zapomeň vyplnit Ičást Studentovy zprávy a vrátit arch
s odpověďmi svému učiteli.
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odpovědi na studijní otázky

7. a Nepravdivé
b Pravdivé
c Pravdivé
d Pravdivé

1. c) skutek, kterým člověk prožívá celkovou změnu ...

8. a Verš 32. Tento verš mluví o tom, že žalářník a celá jeho rodina slyšeli
poselství a porozuměli mu.

b 25 -30. verš. Zázrak měl na žalářníka mocný vliv, způsobil, že se Pavla
zeptal: "Co mám činit, abych byl spasen?" (Je zřejmé, že věřil, protože
toto jej přivedlo od přesvědčení k rozhodné proměně.

c Verš 33. Vidíme zde svobodný projev vůle, když jim žalářník posloužil
a když se dal pokřtít.

2. Zvážení cest člověka, rozhodné obrácení se k Bohu a poslušnost Bohu.

9. a Celá osobnost - intelekt, vůle i city
b Tyto zkušenosti nám ukazují, že Bůh s námi jedná na základě svého

Slova.
c Zkušenosti se liší, protože Bůh s námi jedná jako s jednotlivci. Z tohoto

důvodu se Jednotlivé konkrétní zkušenosti liší podle toho kterého člo-
věka.

d V každém připadě si člověk musí uvědorrut své hříchy, odvrátit se od
nich, uvěřit v Boha a vyznat jej jako Pána. Jakmile to učiní, je obráce-
ný.

3. b) stejné jako obrácení, protože .....

10. Bůh vyzývá lidi, aby se k Němu obrátili: Př.I, 23, Iz.31, 6, 59,20,
Ez.18, 32, Oz.12, 6, Joel2, 12-13, Sk.26, 20. Bůh obrací člověka
k sobě: Žalm 85, 4, Jer.3l, 18, Pláč 5, 21.

4. a Nepravdivé
b Pravdivé

c Nepravdivé
d Pravdivé

11. c) V procesu obrácení se účastní jak Bůh, tak i člověk ...
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5. a 2) City
bl) Intelekt
c 3) Vůle

12. a 2) Neni Božím záměrem
bl) Boží záměr
cl) Boží záměr
dl) Boží záměr

6. a 2) Neduchovní změna
bl) Duchovní změna
cl) Duchovni změna
rl 2) Neduchovni změna

13. Tvoje odpověď by měla zahrnovat pět libovolných skutečností z ná-
sledujících: získáváme věčný život, stáváme se součástí Boží rodiny,
naše hříchy jsou smazány.jsme zachráněni před smrtí, máme obecen-
ství s Bohem a dalšími křesťany, jsme očištěni od hříchů, je radost
v nebi.
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