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LEKCE 6
Bůh činí nové stvoření:
Znovuzrození

Rani Chowdhury cítila ve svém srdci takový hlad a takovou potřebu!
Musí to být tím, že nemám to pravé náboženství, pomyslela si. Tak vymě-
mla hinduismus za jiný systém náboženství. Ani jedno ani druhé nebylo to
pravé, tak šla "nakoupit" náboženství tak, jako žena, která se snaží vý-
hodně nakoupit v bazaru. Nic jí nepřineslo pokoj. Potom slyšela o křes-
ťanství. Budu činu pokání ze svých hříchů, říkala, dám se pokhit, tak jak
Jsem to slyšela a to obmyje moje hříchy. Ale dokonce i přesto, že byla
pokřtěna a velmi tvrdě se snažila žít dobrý život, věděla, že jíještě něco
schází. Zjistila, že jen zaměnila jeden náboženský systém za jiný. Byla
jako člověk ve špinavých šatech, který chodí zjedné mistnosti do druhé.
Stále měla na sobě špinavé šaty. Chození z pokoje do pokoje ji neočistilo.
Problém spočíval v tom, že nikdy neprožila nové narození. Přijala křes-
ťanství, ale ne Knsta křesťanství.

Protože upřímně hledala pravdu, Duch svatý jí otevřel oči. Najednou
uviděla sebe ne jako člověka, který potřebuje náboženství, ale jako ztra-
ceného hříšníka, který potřebuje Spasitele. Odpověděla na výzvu Ducha
svatého, vložila svou důvěru do Ježíše, svěřila Mu úplně svůj život a při-
jala Ho jako svého Spasitele a Pána. Tehdy poznala Krista osobně. Byla
znovu narozena; ne jen obrácena, ale obnovena. Dostala novou povahu,
a její život se skutečně změnil.

V této lekci budeme uvažovat nad aspektem spasení - znovuzrozením:
Božím aktem, který vštěpuje kajícímu hříšníkovi duchovni ŽiVOt, kdyžje
spojen v osobní jednotu s Kristem.
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cíle lekce
• Po ukončení této lekce bys měl být schopen:
• Vysvětlit znovuzrození,jakje představováno v Bibli.
• Citovat texty Písma, které ukazují na to, že potřeba znovuzrození je

uni verzální .
• Diskutovat o zkušenosti znovuzrození.

studijní činnost

1. Několikrát si přečti 3.kapitolu evangelia Jana a zvláštní pozornost vě-
nuj Ježíšovu učení o novém zrození ve verších 1.-21.

2. Podívej se na význam klíčových slov, kterým úplně nerozumíš.

3. Prober lekci obvyklým způsobem. Po vypracování studijních otázek si
zkontroluj své odpovědi. Nakonec vypracuj osobní test a rovněž si zkon-
troluj své odpovědi.
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rozvinutí lekce

DEFINICE ZNOVUZROZENÍ

Vl. částijsme se zamýšleli nad reakcí lidí na výzvu evangelia k poká-
ní, víře a obrácení. Tyto prvky jsou aktivní odpovědí každého hříšníka.
Nyní budeme uvažovat nad aktivitou, kterou ve spaseni vynakládá Bůh
a uvidíme, že lidé jsou v tomto bodě hlavně pasívní. Neboť je to Bůh sám,
kdo zapalujejiskru duchovního života v srdcích těch, kteří jsou duchovně
mrtvi pro svou neposlušnost (Ef. 2, 5).

Nejvyšším určením člověka je žít navždy s Bohem; ale lidská povaha
ve svém nynějším stavu není způsobilá pro život v nebeském království.
Z tohoto důvodu musí "nebeský život" sestoupit dolů, aby proměnil lid-
skou povahu tak, aby byla schopna být součástí tohoto království.

Cbarakteristiky znovuzrození

Úkoll. Uveď texty, které poskytuji charaktertsuku biblického znovuzro-
zení.

Znovuzrození je Božím skutkem, kterým Bůh vštěpuje duchovní život
kajícímu se hříšníkovi, když přijímá Pána Ježíše Krista (Tit. 3, 5). Je to
nadpřirozený skutek, který se odehrává okamžitě, když hříšník přijme Je-
žíše Krista. Kajícník nejen obdrží věčný život, ale získává i novou přiro-
zenost (2. Petr. 1,4). Stává se tedy novým stvořením (2. Kor. 5, 17).
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Všimni si, že ve znovuzrození je to Duch svatý, kdo oživuje ty, kteří
jsou duchovně mrtví (Jan 6, 36; Řím. 1, 1-10, Ef. 2, I). John Wesley říkal,
že znovuzrození je "tou velkou změnou, kterou Bůh činí v duši, když ji
oživuje; kdyžji křísí ze smrti hříchu k životu spravedlnosti". Tímto činem
tedy Bůh oživuje duchovně mrtvé lidi skrze Ducha svatého a rozvíjí v nich
duchovní život. Tito lidé prožívají duchovní obnovu, oživení nebo nové
stvoření. Byli znovuzrozeni Duchem svatým.

1.Zakroužkuj písmena, která předcházejí PRAVDIVÝM tvrzením.
a Zkušenost znovuzrození je především přirozená a postupná.
b Znovuzrození je dílem Ducha svatého v duši člověka, který přijímá Krista.
c Duchovní znovuzrození je Boží aktivitou a odehrává se tehdy, když

člověk přijímá Krista.
d Znovuzrození vytvoří novou přirozenost v člověku, který přijal Krista;

stává se novým stvořením.

Biblické pojmy pro znovuzrození

Úko12. Uveď definice znovuzrození, které JSOU založeny na textech z Bib-
le.

V I. lekci jsme hovořili o pádu Adama a o hříchu, který přešel na
lidské pokolení. Dověděli jsme se, že všichni lidé nesou na sobě známky
pádu,jednou z nichje i zkažená přirozenost. Pádem lidé ztratili společen-
ství s Bohem. Skrze Kristovo dílo na Golgotě však byly důsledky pádu
zmírněny. Když lidé činí pokání, uvěří v Pána Ježíše, přijmou Ho jako
svého Spasitele a obrátí se,jejich duchovní život nebo společenství s Bo-
hemjsou obnoveny. Znovuzrození je tedy obnova duchovního života. Je
to okamžitá nadpřirozená proměna, způsobená Duchem svatým v životě
člověka, který činil pokání a uvěřil.

Nejvšeobecnějším pojmem, používaným pro definici znovuzrození je
pojem "narodit se znovu", nebo "narodit se shora". Bez narození nemůže
být život. Přirozený život začíná, když člověk přichází na svět skrze naro-
zení se a do duchovního království musí člověk vstoupit tim samým způ-
sobem.

Ježíš řekl Nikodémovi: "Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo
z Ducha, je Duch. Nediv se, žejsem ti řekl. Musíte se narodit znovu" (Jan
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3,6-7). Naši rodiče nám darovali tělesný život; ale Bůh nám dává život
duchovní. A duchovní život činí z Boha našeho Otce (Jan 1, 13; I Jan.3,
9). Pavel hovoří o znovuzrození jako o zkušenosti obnovy: "Kdo je v Kristu,
je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové" (2. Kor. 5, 17).

PŘIROZENÝ CHARAKTER

ZROZENÝ Z ČLOVĚKA

NEBESKÝ CHARAKTER

t
'/

ZROZENÝ Z DUCHA BOŽÍHO

Stará neznovuzrozená povaha je jako semeno na povrchu země. Tak
dlouho,jak dlouho tarn zůstane, nezačne růst, kvést a přinášet ovoce. Má
sice životní potenciál, ale potřebuje něco jiného, aby mohlo žít a plodit.
Potřebuje být Oživeno. A jak jsme už poznamenali, znovuzrození je ak-
tem, kterým Bůh oživuje duchovně mrtvé lidi skrze Ducha svatého tak,
aby ten zárodek věčného života, který je v ruch, mohl začít růst, kvést
a přinášet ovoce.
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2. Prohlédni si nyní následující texty Písma a napiš do levé poloviny kon-
krétní slova, kterájsou použita pro znovuzrození. Pak vpravo uved' kon-
krétní důvod, (jestliže nějaký je), proč je nutné znovuzrození.

SLOVA POUŽITÁ PRO POPIS
ZNOVUZROZENÍ

a Jan 1, 13 ...~ ..¥-..'l..~.

b Jan 3,3

c Jan 3,5

d Jan 3,7

e Jan 3,8

f 1.Petr.l, 3 .

g I.Petr. I, 23 .

h Uan.2, 29 .

1.Jan.3,9 .

j Uan.4,7 .

k Uan.5, 1 .

I Uan.5, 18 .

DŮVOD PROČ JE NUTNÉ
ZNOVUZROZENÍ

Vale- f<n.x/························!~r···········

Sloupec Důvody proč je nutné znovuzrození ve výše uvedeném cviče-
ní, nám ukazují některé důležité principy, týkající se znovuzrození:

1. Bůh už od věčnosti chtěl, abychom byli znovuzrozeni (Ef. 1, 4).
2. Nový život nám umožňuje žít v naději, v lásce a v čistotě.
3. Náš nový ŽIvot nás převede do věčností, do Božího království.

3. V Písmu jsou uvedena i další slova, která se používají k popisu znovu-
zrození. Přečti si následující texty a uved', jaká jiná slova jsou v Bibli
používána k popsání znovuzrození:

a Jan 5, 24 Přechod ze smrti do života .
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b 2. Kor. 5, 17 .

c Gal. 6,15 ..

d Ef. 2, 10 ..

e Ef.4,24 ..

f Tit. 3, 5 .

4. Na základě Písma můžeme znovuzrození definovat jako zkušenost

duchovního , když se člověk stává

....................................................................................... v Kristu mocí

Povaha znovuzrození

Úkol 3. Uveď slova. která popisuji povahu znovuzrození.

Pasivní zkušenost

Jak jsme se zmiňovali již dříve, ve znovuzrození jsou lidé relativně
pasivní. Zodpovědnost člověka ve znovuzrození může být přirovnána ke
vztahu, který existuje mezi lékařem a pacientem. Lékař nemůže vykonat
operaci, dokud nemá souhlas pacienta. Avšak když mu je tento souhlas už
jednou dán, lékař bere na sebe všechno následující. Žádný pacient tedy
není nikdy úplně pastvnl, protože lékař nezačne konat, dokud pacient ne-
vyjádří svůj souhlas Ve spasení se setkáváme se stejnou situací. Bůh ne-
koná nic, pokud my nesouhlasíme. Jaký je to pramen radosti, když může-
me svěřit naše duše se vší jejich bídou, bolestmi a žalem Velkému Lékaři.

Okamžitá zkušenost

Zkušenost, ve které je nový život vštěpen do duše člověka, se děje
v okamžiku. Narození je také dilem okamžiku a duchovní narození netvo-
ří žádnou výjimku z tohoto pravidla. Každý z nás dokáže určit konkrétní
den jako den svého narození. Přišli jsme na svět náhle, v určité chvíli.
A tak stejně je i znovuzrození zkušeností okamžiku. Může nám to trvat
určitou dobu, než k tomuto okamžiku dospějeme, ale když se to už stane,
stane se to náhle. Zapřemýšlejte nad tím asi takto: Někdo vám nabídne
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dar, určitý čas to trvá, dokud ještě dar nemáte, ale v následující chvíli ho
dostanete. Dar byl nabídnut a darován náhle. Duchovní život je podobný.
V jednom momentu ho ještě nemáte, v další chvíli ho dostanete. Znovu-
zrození je přesně ohraničená a nepopíratelná zkušenost. Nový život shora
je přijímán v okamžiku.

NÁŠ PODÍL

POKÁNÍ

BOŽÍ PODÍL

ZNOVUZROZENÍ

Tajemná zkušenost

Nový duchovní život se také dostavuje tajemně. Ježíš se také nesnažil
vysvětlit jak dochází k novému zrodu, ale vysvětlil proč: "Co se narodilo
z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch" (Jan 3, 6). Tělesné
a duchovní patří do dvou rozdílných sfér ajedno nemůže vyprodukovat
druhé: lidská přirozenost může reprodukovat zase jen lidskou přiroze-
nost, ale jedině Duch svatý může vyprodukovat duchovní přirozenost.

Křesťanství není pouhým etickým systémem nebo morálním zákonem,
je to darování nového života; kdy je život z Boha vštěpen působením Ducha
svatého do srdce člověka. Svým suverénním způsobem Duch svatý náhle
a tajemně působí na vnitřní povahu člověka a přináší život a světlo tam,
kde předtim byla tma, smrt a prázdnota. Tímto tajemným působením Du-
chaje zrozeno nové stvoření Jedině tehdy, když jsou lidé znovuzrozeni
z Ducha, dostávají novou přirozenost. Tato nová přirozenost uschopňuje
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lidi pro nebe, proto Pán Ježíš jasně oznámil neměnný princip: "Musíte se
znovu narodit" (Jan 3, 7). Protože pokud má člověk vstoupit do nebe,
musí mít i novou přirozenost, která je přiměřená pro nebe.

Rozvljejlcl se zkušenost

A nakonec, ačkoliv nový duchovní život přichází náhle, rozvíjí se po-
stupně. Jak probereme podrobně později, VŠIchni, kteří přijímají Krista,
jsou odděleni pro Boha. S tímto oddělením pro Něho přichází i schopnost
žit pro Něho každý den. Každý nový věřící je vyzýván k tomu, aby vytrval
ve své horlivosti pro Boha a rozvíjel se v podobu Jeho Syna (Řím. 8, 29).

5. Urči slova, která popisují povahu znovuzrození. Přiřaď číslo od každé-
ho slova (vpravo) před jeho popis (vlevo)

••••3 Popisuje kvalitu nového duchovního
života, který se rozvíjí do podoby Krista

...•b Lidé dají svůj souhlas a potom
Velký Lékař vštěpí nový duchovní život

.•.•e Zrození z Ducha je jako vítr:
vidíme výsledek, ale ne příčinu

.•.•d Nové narození je okamžitá zkušenost

1) Pasivní
2) Náhlá
3) Tajemná
4) Rozvíjející se

Nesprávné názory na znovuzrození

Úkol4. vysvětli, coje špatného na nesprávných názorech o znovuzrozen£.

Existují některé špatné, avšak velice časté názory, týkající se znovu-
zrození. Ikdyž se jimi nemohu zabývat do hloubky, chci vás před nimi
varovat. Později, když budete číst a studovat dále, budete moci přezkou-
mat toto téma do větší hloubky.

Nejrozšiienějšim nesprávným názoremje názor, že lidé prožívají zno-
vuzrození, když jsou křtěni. Ti, kteří zastávají tento názor, věří, že všechny
důsledky pádu jsou odstraněny křtem vodou a hříchy jednotlivce po křtu
jsou zaWazeny skrze církevní svátosti jako je Večeře Páně. Tito lidé věří,
že křest je prostředkem spasení. Prozkoumejme nyní Písmo, abychom zjis-
tili, jaký účel a jaké místo má křest v životě jednotlivce, který přijímá
Krista.
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Zapamatuj si, že Jan Křtitel přišel kázat a křtít. Jeho zvěst zněla: "Po-
kání čiňte, nebo se přiblížilo království nebeské" (Mat. 3, 2), jeho poslu-
chači vyznávali své hříchy a byli jím křtěni (Mat. 3,6; Mar. 1,4-5; Luk. 3,
3, 7-8). Pán Ježíš také začal svou službu získáváním a křtěním věřících,
"Ačkoliv Ježíš sám nekřtil, nýbrž učedníci jeho" (Jan 4, 1-2). Předtím,
než se vrátil do nebe, přikázal Ježíš svým učedníkům, aby.išli a učili všech-
ny národy", a poté je měli křtít (Mat. 28, 19). Apoštolové poslušně násle-
dovali přikaz svého Pána a křtili věřící, což bylo nepostradatelnou sou-
části jejich služby. V den Letnic Petr vyzýval "Obraťte se a každý z vás ať
přijme křest" (Sk. 2, 38). Je jasné, že křest byl ustanoven Pánem a zvěsto-
ván první církví. Také je jasné, že noví věřící byli křtěni až po tom, co
činili pokání z hříchů a uvěřili v Pána Ježíše Krista.

V Janovi 3, 5 používá Ježíš vodu jako symbol očištění jednotlivce
skrze Jeho dílo smíření. Ve Starém zákoně voda symbolizovala obřady
umývaní, které se konaly v rámci chrámového rituálu. Ortodoxní Žid by
interpretoval vodu v náboženské souvislosti jako vodu, která čisti. Proto
i Ježíš, když hovořil s Nikodémem, řekl, že do Království může vstoupit
jedině tehdy, když bude očištěn od hříchu a bude mít nový život darovaný
Duchem svatým. V Tit. 3, 5, když Pavel píše, že Bůh "spasil nás obmytím,
jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého", vzta-
huje to na očištění hříchů, které se děje v nás. Protože ve chvíli znovuzro-
zení "staré věci pominuly", očištění nastalo nadpřirozeným způsobem
a "nové všecko učiněno jest" (2. Kor. 5, 17). V tomto bodu je novému
věřícímu dán příkaz, aby následoval svou zkušenost znovuzrození křtem
vodou.

KŘEST:
VNĚJší SYMBOL
VNITŘNÍ PROMĚNY
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Křest je vnějším svědectvím světu o proměně vnitřní přirozenosti. Sym-
bolizuje smrt a pohřeb hříšné přírozenosti a zrození nové přirozenosti (Řím.
6,3-5). Petr ještě navíc dodává, že křest je symbolem poslušnosti (I. Petr.
3,21). V tomto verši také prohlašuje, že hodnota křtu nespočívá v obmyti
tělesné špíny; a my bychom mohli dodat, že křest nemá žádnou cenu při
očištění a odstranění hříchu a důsledků pádu (viz Žid. 9,22; 26-28). A tak,
ačkoli je křest biblickou povinností každého věřícího, je pouze svědec-
tvím o skutečnosti znovuzrození. A je veřejným vyznáním víry člověka
v Krista.

6. Zakroužkuj písmena předcházející každému PRAVDIVÉMU tvrzení.
a Znovuzrození je skutkem, skrze který člověk dostává nový život, za-

tímco křest je symbolickým aktem, který je vnějším vyjádřením vnitř-
ního znovuzrození .

b Pořádek, který vidíme ve službě Jana Křtitele i Pána Ježíše, byl nasle-
dovný: Nejdříve pokání (odvrácení se od hříchů) a pak křest.

c Zkušenosti filipského žalářníka (Sk. L6,30-34) a těch, kteří byli v domě
Komelia (Sk.l O, 44-48, ll, 17), nám ukazují, že lidé jsou připraveni
ke křtu tehdy, mají-Ii aktivní víru v Ježíše Krista ajsou-lijejich životy
proměněny.

Dalším všeobecným. ale nesprávným názorem Je ten, že znovuzroze-
ním se člověk stane dokonalým. Přichází mi na mysl věta, která dává od-
pověď na tento chybný názor: "Křesťané nejsou dokonalí, jsou jen ospra-
vedlnění." Porovnejme si nyní znovuzrození s tělesným narozením. I když
dítě má v sobě potenciální možnost, aby se stalo dospělým, stále je dítě-
tem. V duchovni sféře je nový věřící duchovním dítětem. Má možnost
k tomu, aby dospěl, ale je jen dítětem. Znovuzrození nevytváří plně rozvi-
nutou duchovní osobnost, avšak je skutečným začátkem duchovního vzta-
hu mezi Ježíšem a věřícím. "Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší" (I.
Jan. 3,6). Místo toho začíná pouť, která pokračuje směrem ke křesťanské
zralosti.

Někteii lidé zastávají nesprávný názor, že znovuzrození Je vyproduko-
váno dobrým ŽIvotem, který je charakterizován konánim dobrých skutků.
Domnívají se, že kdyžjsou dobří, i Bůh bude čestný a zabezpečí jim spa-
sení. Ale Bible říká, že všichni zhřešili a potřebují Spasitele (I. Jan. I,
10). Každý, kdo má Syna, má věčný život a kdo nemá Syna, nemá život
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(1. Jan. 5, 11-12). Bůh by nikdy nebyl obětoval takovou vzácnou oběť,
aby zachránil lidi, kdyby nebyli úplně a beznadějně ztraceni (Jan 3, 16-
18). Jedině tehdy, když věříme v Něho a vydáme se Mu cele, můžeme být
proměněni a připraveni pro nebe. Dobré skutky jsou ovocem změněného
života; nejsoujebo kořenem, ani zdrojem.

Někteii další lidé zase nesprávně věří, že vzdělání vyřešf problémy světa
a obnoví lidi. V posledním čase lidé téměř neomezeně věřili v sebe a ve
své úspěchy. Ale na vrcholu nesmírného vzrůstu poznáni lidské problémy
trvají. Války v tomto století pokračují a vzrůstá jejich množství a smrt
miliónů nevinných lidí dokazuje fakt, že vzděláni není schopno změnit
zkaženou lidskou přirozenost, kteráje zdrojem lidských problémů. Vzdě-
lání může osvítit mysl a rozšířit pohled člověka na život tím, že napraví
falešné názory a skutky, ale nemůže být použito jako lék na zkaženou
lidskou přirozenost. Poznáni, které není požehnáno Bohem, jen naplní
člověka pýchou (I Kor. 8, 1). Nemá moc, aby vyvolalo okamžitou pro-
měnu v povaze těch, kteří touží být znovuzrození. Toto může učinit jedině
Duch svatý. Kdyby vzděláni způsobilo v lidech znovuzrození, jen málo-
kdo by mohl zažít, co je to nové zrození, ale vzdělání není prostředkem
znovuzrození. Bůh učinil znovuzrození dostupným všem lidem.

ČLENSTVÍ V CÍRKVI OBŘADYVZDĚLÁNÍ

KRJSTUS JE CESTA
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Další lidé se mylně domnívají, že členství II církvi se rovná znovuzro-
zení. To se zdá být logické, ale členství v církvi nás jednoduše ztotožňuje
s určitou institucí. Nemá co do činění se základními problémy duchovní
smrti a zkažené přirozenosti. Je dobrou věcí být zapsán v církvi, ale před-
tím, než se staneme údy těla Kristova, je potřebné, abychom se znovu
narodili.

A nakonecještějtnl lidé cítí, že účastí při obřadném očtšťováni, obřa-
dech, zachovávání svátků a [JřI modlitbách budou znovuzrozeni a stanou
se přijatelnými pro Boha. A přece mnozí z těch, kteří činí tyto věci, nemu-
sí vědět o svobodě od hříchů a o změněném životě. Člověk může splnit
všechny povinnosti, které požaduje jeho náboženství, a i tak být duchov-
ně mrtev.

7. Proč jsou následující názory na znovuzrození nesprávné?

a Znovuzrození se odehrává, když je člověk pokřtěn.

b Znovuzrozením se člověk stává dokonalým

c Znovuzrození je výsledkem dobrého života.

d Lidé jsou znovuzrozeni, když se více vzdělají a když jsou více osvíceni.
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e Členství v církvi se rovná znovuzrození.

f Znovuzrození je způsobeno dodržováním náboženských obřadů, cere-
monií a modlitbami.

POTŘEBA ZNOVUZROZENÍ
Úkol 5. Vyber tvrzení, které vysvětluje, pročje potřebné znovuzrození.

Znovuzrození je potřebné ze dvou základních důvodů: kvůli přiroze-
nosti člověka a kvůli přirozenosti Boha. Ježíš zdůraznil, že nejhlubší a nej-
všeobecnější potřebou všech lidi je úplná změna jejich celé přirozenosti
a charakteru. Lidé byli ovlivněni - postiženi - hříchem jako důsledkem
pádu a toto postižení se odráží najejichjednání ajejich rozličných vzta-
zích. Hřeší, protože jsou hříšníky, a jejich skutky odráží to, čím jsou.
"Všichni zhřešili ajsou daleko od Boží slávy" (Řím. 3,23). "Nikdo není
spravedlivý, není ani jeden" (Řím. 3, 10). "Skrze jednoho člověka totiž
vešel do světa hřích a skrze hřích smrt a tak smrt zasáhla všechny, protože
všichni zhřešili" (Řím. 5,12).

Zajímalo tě někdy, proč lidé konají právě tak, jak konají? Proč hřeší?
Hřeší proto, že jsou jací jsou! Když jsi v Adamovi, budeš konat to, co
konal on. Kdyžjsi v Kristu, budeš činit to, co činí On. Já jsem Duncan,
protože j sem se narodil v rodině Duncanových. Vypadám jako můj otec.
Chodim tak, jako on. Nečiním to vědomě, protože ho chci napodobovat,
ale protože jsem jeho syn a nosím Duncanovy rysy. Narodil jsem se do
rodiny. Stejným způsobem nosíme rysy naší padlé lidské rodiny.

Naší lidské přirozenosti je vlastni hřešit, a dokud neobdržirne novou
přirozenost, budeme pokračovat ve hříchu. Bude se projevovat naše stará
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povaha. Ve stavu naší duchovní smrti jsou naše činy charakterizovány
hněvem, zlostí, nenávistí, rouháním a mrzkomluvou - skutky našeho sta-
rého já nebo naší staré přirozenosti (Kol. 3, 8-9). V tomto stavu nemůže-
me mít obecenství s Bohem, protože v nás není nic, co by nás učinilo toho
hodnými. Jsme otroky hříchu (Řím. 7, 14) a není v nás schopnost konat
dobro, i když touha po konání dobra v nás být může (v. 18). Duchovně
mrtvi lidé následují bezbožné cesty světa. A poslouchají nepřítele Boží-
ho, Satana, ducha, který nyní ovládá lidi, kteří neposlouchají Boha. Žijí
podle svých přirozených tužeb, činí přitom to, co vyhovuje jejich těles-
ným a duševním žádostem. Jsou "dětmi hněvu" (Ef. 2, 1-3).

8. Zakroužkuj písmeno, předcházející každému PRAVDIVÉMU tvrzení.
a Lidé potřebují duchovní znovuzrození, protože jsou duchovně mrtví

a v tomto stavu nemohou mít obecenství s Bohem.
b Lidé se dopouštějí hříchů, protože žijí ve špatném prostředí a ve špatné

rodině, a ne kvůli svým osobním hříchům.
c Hříchje výsledkem zkažené lidské přirozenosti, kterou jsme zdědili od

Adama.

Hřích úplně zkazil člověka po stránce duchovní, duševní i tělesné. Kro-
mě toho, že jsou lidé duchovně mrtví, ijejich Intelekt byl ovlivněn pádem.
Na vrcholu úspěchů moderní společnosti jsou lidé mrtví pro Boží věci (I.
Kor. 2, 14) a nejinteligentnější z nich, kteří nebyli znovuzrození, "mají
zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a za-
tvrzelé srdce (Ef.4, 18). Ale dokonce i ve svém padlém stavu jsou lidé
korunou Božího stvoření. Stále nesou obraz Boží a i když nedokážou po-
rozumět Bohu, jejich inteligence v jiných oblastech je pozoruhodná. Pá-
dem neztratili schopnost poznat, porozumět. Avšak tim, že jim chybí du-
chovní rozměr,jejich poznání je neúplné. Disponují fakty, ale neví,jakje
interpretovat. Proto rozvíjejí svou vlastní filozofu života, která ve všeo-
becnosti nezahrnuje Boha. Jejich pochopení Boha je úplně nesprávné
a nepředstavuje povahu Boha ani způsob, jakým by měl být uctíván.

9. Přečti si Řím. I, 18-32 a odpověz na následující otázky:

a Jak ví lidé o Bohu?
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b Co se o Něm mohou dovědět z přírody?

c Co vede lidi k pádu?

d Která větaje zopakována třikrát?

Může se zdát, že naše diskuse o potřebě znovuzrozeni naznačuje, že
jedině bezbožní lidé potřebují být znovuzrozeni. Ale Písmo tvrdí, že vš/chm
lidé jsou vinni před Bohem a potřebují být duchovně oživeni.

10. Podívej se na následující texty a u každého případu řekni, kdo hledal
spasení a kdo cítil potřebu znovuzrozeni.

a Luk.18, J 8-25

b Jan3, 1-21

c SklO, 1-48

d Sk8,26-40

e Sk16, 13-15

v každém z uvedených příběhů jsme viděli, že to byli dobří, bezúhon-
ní lidé, ale potřebovali získat duchovní život Někdy lidé - podobně Jako
židovský kníže v Luk. 18 - myslí, že nepotřebují Spasitele. O takovýchto
lidech se hovoří: "Ti, kteří jsou lehkomyslní ve své nemoci, zůstanou na
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cestě k lékaři". Většina náboženství mimo křesťanství věří, že lidé se sna-
ží dostat na vrchol kopce rozličnými cestami, ale že všechny tyto cesty
vedou na to samé místo. V jejich učení téměř vždy slyšíme syčení hada:
"Budete jako bohové" (Gen. 3, 5). Zdá se, že to prožívají tak, že jsou
zachráněni svým vlastním úsilím, že se eventuálně díky své vlastní snaze
stanou bohy.

V křesťanství vidíme pravdivý obraz. Všichni lidé JSou na poušti hří-
chu, hledají a žízní po něčem skutečném. Aby našli odpověď na své du-
chovní problémy,je potřebné, aby přišli k oáze, k prameni života. Někteří
vidí faty morgány nebo klamné obrazy a odmitají přijít ke Kristu, k oáze.
Ježíš není jednou z mnoha cest. Onjejediná cesta. Protože v Ježíši Kristu
Bůh sestoupil mezi lidi a spojil se s nimi až v hlubinách jejich zkaženosti.
Duchovně je oživil a pozdvihl do nového života.

Nový rod znamená novou přirozenost a schopnost žít takový život,
který je přijemný Bohu. Jedině znovuzrození může vyprodukovat v člo-
věku tuto novou přirozenost, která umožňuje obecenství s Bohem. Sva-
tost je bezpodmínečný požadavek pro lidi, aby mohli být přijati Bohem
(Žid. 12, 14). Znovuzrození tedy mění přirozenost lidí a potom je jejich
nový život svatému Bohu přijatelný .
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KRISTUS JE NAŠí OÁZOU
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ll. Zakroužkuj písmeno, které je nejvhodnějším dokončením tohoto tvr-
zení: Znovuzrození je potřebné kvůli
a) Boží svatosti, která vyžaduje kompletní změnu charakteru člověka.
b) tomu, že Bůh potřebuje obecenství s lidmi.
c) potřebě lidí, kteří cvičí svůj intelekt tím, že hledají, co by je mohlo

spasit.

ZKUŠENOST ZNOVUZROZENÍ
Uvedli jsme, že i když je znovuzrozeni tajemnou zkušeností, nepo-

chybně je reálné. "Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš odkud
přichází a kam směruje. Takje to s každým, kdo se narodil z Ducha" (Jan
3, 8). Můžeme vídět důsledky znovuzrození, i když nedokážeme plně vy-
světlit celý jeho proces. Ale můžeme ho zažít! Náš úžas nad zázrakem
nového zrodu nás nutí oslavovat, i když jej nedokážeme úplně pochopit.

Prostředky znovuzrození

Úko16. Uveďpravdivá tvrzeni, která se tykajl prostředků znovuzrozeni.

Existují dvě stránky procesu znovuzrození: lidská a Boží. Jak jsme viděli,
jedině Bůhje tím, kdo obnovuje. Jsme narozeni z Ducha. On sám vštěpu-
je nový život; naproti tomu však neznovuzrození lidé mají ve svém stavu
jednu odpovědnost: přijmout Boží pozvání.

12. Přečti si uvedené texty Písma a uveď, jak dochází ke znovuzrození
v jednotlivých případech.

a Jan3,6 ~.~ ..~.~.~.~ .

b l.Kor.15, 45 .

c Tit.3, 5 ..

d Jak. I , 17-18 .

e l.Petr.l,23 .

V těchto textech vídíme, že všechny tři Osoby svaté Trojice mají účast
na znovuzrození. Kromě toho si všimněme významu Slova při znovuzro-
zení. Pouvažujme nyní nad prostředky, kterými Bůh obvykle způsobuje
znovuzrození .
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Jan vysvětluje,jakje důležité věřit Božímu napsanému Slovu při zno-
vuzrození: "Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste
věděli, že máte věčný život" (I. Jan. 5, 13). Tím, že věří Slovu, věří člo-
věk svědectví o Ježíši a proto nevěří vlastně jen Slovu, ale i Pánu Ježíši,
kterého toto Slovo zjevuje (I. Jan. 5, 9-10). "A to je to svědectví: Bůh
nám dal věčný život a ten život je v Jeho Synu. Kdo má Syna, má život,
kdo nemá Syna Božího, nemá život" (I. Jan. 5, 11-12).

Víra v Boží svědectví, které je uvedeno v Jeho Slovu, znamená víc,
než pouhý rozumový souhJas s tim, co je napsáno. Jakjsme viděli v před-
cházející lekci, víra, která skutečně proměňuje, musí zahrnovat celou by-
tost: rozum, city i vůli. Pavel říká:

"Vyznáš-li ústy svými Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že jej
Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Srdcem věříme ke spravedlnos-
ti, a ústy vyznáváme ke spasení" (Řím. 10, 9-10).

Zvěstování Slova pravdy je tedy prostředkem, kterým Bůh obvykle
způsobuje u lidí znovuzrození (Jak. I, 18; I. Kor. 4, 15). Jeho Slovo se
tedy stává zprostředkovatelem u díla znovuzrození. "Vždyť jste se znovu
narodili .... skrze živé a věčné Slovo Boží" (I. Petr. 1,23). Zvěstování
Slova je tedy prostředkem, který Bůh obyčejně používá k tomu, aby při-
vedl lidi ke spasení.

Člověk se znovu narodí přijetím Ježíše Krista. To představuje akt vůle.
Kristus se nedobývá násilím do dveří "HIe, stojím přede dveřmi a tluču,
zaslechne-Ii kdo můj Was a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou" (Zj.3, 20). Přijetí Ježíše Kristaje skutkem víry. "Těm pak,
kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi" (Jan I,
12). Aje samozřejmé, že akt vůle a souhlas srdce jsou založeny na pozná-
ní Boží nabídky spaseni, které ve zkušenosti znovuzrození obsáhlo celou
bytost.

Vidíme, že znovuzrození přichází přímo od Boha. Nový zrodje z Boha,
protože znovuzrození lidé jsou dětmi které se nenarodily, ,jen jak se rodí
lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha" (Jan l, 13).
A toto nové narození je také známo jako narození z Ducha (Jan 3, 6). Aje
označováno jako "obmytí druhého narození, a obnovení skrze Ducha sva-
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tého" (Tit.3, 5). A skrze Ducha Kristus vstupuje do dveří srdce (Zj.3, 20).
Takje Trojice účastna při znovuzrození.

13. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením.
a Znovuzrození je důsledkem dobrého života a dobrých skutků.
b Kázání Božího Slova způsobuje znovuzrození.
c Vzdělání, které pozvedlo lidstvo na dnešní úroveň, přináší znovuzroze-

ní.
d Členství v církvi je jedním z důležitých prostředků znovuzrození.
e Dodržování náboženských ceremonií, rituálů a opakovaných modliteb

umožňuje lidem znovuzrození.
f Znovuzrození pochází přímo od Boha, je nazváno "zrozením z Ducha"

a dochází k němu, když člověk otevře své srdce Kristu.

Důkazy znovuzrození

Úkol 7. Uveď důkazy znovuzrození.

Když se člověk znovu narodí, uvědomuje si nový život, který v sobě
má. Má nové životní touhy a má v životě skutečný cíl. Má nový žebříček
hodnot a mění se celý pohled na život (2. Kor. 5, 17). Boží Duch svědčí
spolu s naším duchem, že jsme dětmi Božími (Řím. 8, 16; Gal. 4, 6).
Znovuzrozený člověk se stává vnímavým na vnuknutí a vedení Ducha sva-
tého, který je v něm, cožje dalším důkazemjeho zkušenosti (Řím. 8, 14).

Znovuzrozený člověk má mimořádnou lásku k Bohu. Středem jeho
zájmůje nyní Bůh a už ne vícejeho JÁ. Boží láskaje vylita do jeho srdce
skrze Ducha svatého (Řím. 5,5) a on reaguje tím, že také miluje (1. Jan4,
19). Ten, který se skutečně znovu narodil, nemiluje jen Boha, který mu
daroval nový život, ale i svého bližního (1. Jan. 4, 21; 5,2). Tato láska
vůči druhýmje jedním z velkých důkazů, že stará povaha zemřela a vlád-
ne nová: "My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme
své bratry (1. Jan. 3, 14).
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JINÍ

DŮKAZ ZNOVUZROZENÍ

14. Zakroužkuj písmeno před každým PRAVDIVÝM tvrzením, dokonču-
jícím tuto větu: Vnitřními důkazy znovuzrození jsou
a) vědomí vlastní dostatečnosti, touha po větším porozumění sobě samé-

mu a nová životní filosofie.
b) vědomí, že člověk je nyní podřízen novým zákonům, jejichž neupo-

slechnutí vede kjisté smrti.
c) vědomí nového života, toho, že patřím Bohu a do Boží rodiny a vědomí

Jeho vedení.

Znovuzrozený člověkje osvobozen od otroctví hříchu Ale kdyby zhře-
šil, má někoho, kdo se za něho přimlouvá u Otce - Ježíše Krista spraved-
livého (1. Jan. 2, J). Jeho hřích je očištěn krví Ježíše Krista (I. Jan. I, 7)
a nachází odpuštění a obnovu, musí ale zanechat hříchu jako něčeho běž-
ného. "Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě
v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha" (I. Jan.3, 9).

Tím, že prohlašují Boží zaslíbení, získávají znovuzrození lidé podíl
na Boží přirozenosti (2. Petr. I, 4) a dospívají k podobě Jeho Syna
(Řím. 8,29). Když dozrávají v Duchu, přemáhají svět se všemi jeho váš-
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němi a žádostmi (Gal. 5,24; 1. Jan. 5,4). Konajl nyní spravedlivě, proto-
že JSou spravedliví. Starý oděv je nahrazen novým oděvem spravedlnosti
(1. Jan. 2,29). Tyto důkazy se stávají pro ně i pro jiné svědectvím, že se
skutečně znovu narodili.

15. Napiš 1 před každou skutečnost, kteráje důkazem znovuzrození a 2
před každou skutečnost, která není důsledkem znovuzrozeni .

....a Vědomí nového života, nových hodnot a tužeb .

.•..b Uvědoměni si přítomnosti Ducha v našem životě, který činí naši zku-
šenost reálnou .

•..•e Vedeni, naléhám a usvědčování Ducha svatého .

..••d Vědomí hříchu, viny, neschopnost vypořádat se s hříchem a žít jinak

.... e Láska k Bohu a bližním

....f Vědomí, že když někdo zhřeší, Bůh má odpuštění a obnovu .

••••g Růst v poznání duchovních věcí a v podobnost Krista, přemáhání
světa s jeho hři šnými žádostmi .

....h Souzení jiných ajejich důkazů křesťanství.

Dokonání znovuzrození

Úkol 8. POpiŠ dokonáni znovuzrození.

Znovuzrozením v nás začíná duchovní život. Zkušenost znovuzrození
jak jsme již viděli, otevírá možnost pro rozvoj, který má svůj cíl v naší
proměně v podobu Krista (1. Jan 3, 2). Bylijsme vyvolení, oddělení, aby-
chom byli jako Ježíš (Řím. 8,28). Rozvoj duchovního Života bude pokra-
čovat tak dlouho, jak dlouho každý z nás žije, a nebude uzavřen do té
doby, dokud nebudeme oslavení. Když se těšíme na Jeho zjevení se ve
slávě, zachováváme své životy v čistotě (1. Jan. 3,3). Proměna v podobu
Kristovu tedy zahrnuje změnu, ve které se snažíme řídit se vzorem Jeho
života (1. Petr. 2, 21). Dokonce nyní, když jsme se odevzdali Jemu ajeho
záměrům, jsme "proměňováni k Jeho obrazu v stále větší slávě - to vše
moci Ducha Páně" (2.Kor. 3, 18).
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16. Co se děje po prožití znovuzrození?



BůH ČlNÍNOVÉ STVOŘENÍ: ZNOVUZROZENÍ 153

osobní test

STRUČNÉ ODPOVĚDI. Dokončl následující věty vhodným způsobem.

1. Nejběžnější pojem, který se používá k označení znovuzrození je

2. Bible učí, že znovuzrozeni je prostředkem, skrze který jsou lidé

3. Ve znovuzrození se hříšník stává novým stvořením v .

4. Kdo se může znovuzrodit podle Jana 3, 16?

5. Které jsou dva z důkazů znovuzrození?

Otázky s MOŽNOSTÍ VÝBĚRU. U každé otázky je pouze jedna správná
odpověď. Zakroužkuj písmeno, které předchází správné odpovědi.

6. Jedním z nejběžnějších nesprávných názorů na znovuzrození je ten,
který říká, že
a) znovuzrození je totéž, co obrácení.
b) člověk se znovu narodí křtem.
c) znovuzrození je pouhou změnou myšlení.

7. Znovuzrození je potřebné, protože
a) lidé mají pocity viny
b) jej vyžaduje společnost.
c) Bůhje svatý.
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8. Znovuzrozeni je také potřebné proto, že
a) lidé mají charakter pokřivený hříchem.
b) to vyžaduje Zákon.
c) je to zvykem mezi lidmi.

9. Zkušenost znovuzrození je taková zkušenost, ve které
a) se hříšník upřímně vydá na cestu do vysokého kopce a svými vlastními

silami dosáhne vrcholu společně s ostatními lidmi, kteří pracovali na
svém spasení.

b) každý hříšník, který byl ztracen v poušti hříchu, přichází ke Kristujako
ke své oáze a odevzdává Mu svůj život. Přitom plně důvěřuje, že Kris-
tus je zárukou duchovního života 1 nové přirozenosti

c) se hříšník snaží změnit skrze vzdělání aje upřímně přesvědčen o tom,
že všechny viny lze napravit větším poznáním a dobrými záměry.

10. Který z následujících výroků je nejvhodnější charakteristikou zkuše-
nosti znovuzrození?
a) Dílo znovuzrození je celkovou změnou, ve které se Bůh i člověk stej-

ným dílem podílejí na vytvoření nového charakteru v životě jednotliv-
ců, kteři hledají Boha.

b) Znovuzrození je v podstatě stanovení nových cílů, ideálů a snah jednot-
livce, který se snaží změnit svůj život nějakou reformou.

c) Znovuzrození se odehrává tajemným a náhlým způsobem, duchovně
proměňuje toho, kdo činí pokáni, odvrací se od hříchů, věří v Knsta
a cele se odevzdává Bohu.
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odpovědi na studijní otázky

9. a V 20. verši se můžeme dozvědět, že jedním ze způsobů, jak se Bůh
zjevuje, je stvoření.
b Mohou jasně vidět Jeho věčnou moc a Božskou přirozenost.
c Znají Boha, ale nedávají Mu slávu, která Mu patří a neděkují Mu.
d Bůh je vydal jejich bezbožným žádostem a zkaženým myslím.

l.a Nepravdivé.
b Pravdivé.
c Pravdivé.
d Pravdivé.

10. a Jistý vládce, který věrně dodržoval všechna nařízení židovského
Zákona.
b Níkodém byl židovským vůdcem farízejů a byl známým učitelem.
c Kornelius byl kapitánem římské armády. Byl to nábožný člověk.
d Etiopský eunuch byl důležitým úředníkem na dvoře královny.
e Lydie byla ženou, která uctívala Boha.

2. POUŽITÁ SLOVA

a Zrozen z Boha
b Znovu se narodit
c Narozen z Ducha a vody
d Znovu se narodit
e Narodit se z Ducha
f Nově se narodit
g Narodit se znovu
h Narodit se z Něho (Boha)
i Narodit se z Boha
j Narodit se z Boha
k Zrodit se z Boha
I Narodit se z Boha

DŮVODY PRO ZNOVUZROZENÍ

Vůle Boži
Vidět Království Boží.
Vstoupit do království.
Bez důvodu
Vůle Ducha
Mít novou naději
Neuveden důvod
Činít to, co Je správné
Vyhnout se hříchu
Milovat bratry
Milovat bratry
Vyhnout se hříchu

11. a) Boží svatosti, která vyžaduje .
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3. a Přenesení ze smrti do života
b Člověk se stává novým stvořením.
c Nové stvoření.
d Stvořený v Kristu Ježíši.
e Nové lidství, nová přirozenost
f Duch svatý nás spasil a dává nám nový život skrze obmytí.

12. a Duch svatý vypůsobí nový život.
b "Poslední Adam" (Kristus) je Duchem oživujícím.
c Duch svatý nám dává nové zrození.
d Bůh nám dává zrození Slovem pravdy.
e Skrze živé a věčné Slovo Boží jsme byli znovuzrozeni.

4. nového narození, novým stvořením, Ducha svatého

tJ. a Nepravdivé
b Pravdivé
c Nepravdivé
d Nepravdivé
e Nepravdivé
f Pravdivé

5. a 4) Rozvíjející se
b 1) Pasivní
c 3) Tajemná
d 2) Náhlá

14. c) vědomí nového života ...

6.a Pravdivé
b Pravdivé
c Pravdivé
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15. a I) Je důkazem
b 1) Je důkazem
c I) Je důkazem
cl 2) Není důkazem
e I) Je důkazem
f I) Je důkazem
g I) Je důkazem
b 2) Není důkazem

7. a Křest je pouze symbolem nebo svědectvím o vnitřní proměně, která
se již odehrála.

b Duchovní zralost je postupný proces, který začíná v okamžiku, kdy se
člověk znovu narodí a pokračuje tím, že se člověk proměňuje stále víc
a víc v podobu Krista.

c Každý z nás zhřešil a potřebujeme Spasitele. Jestliže Ho přijmeme jako
Pána svého života, máme věčný život, jestliže Ho nepřijmeme, jsme
ztraceni.

cl Vzdělání nemá nic společného s naší hříšnou přirozeností, se zdrojem
problému.

e Členství v církvi neřeší problém hříchu a duchovní smrti.
f Ani jedna z uvedených skutečností se nedokáže vypořádat s hříchem

a duchovní smrtí.

16. Máme-li oči upřené na Něj, měníme se v Jeho podobu. Jednoho dne,
až se zjeví, budeme jako On, protože Ho uvidíme takového, jaký je.
(l.Jan.3, 2).

8. a Pravdivé
b Nepravdivé
c Pravdivé


