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LekcelO
Dokonání spasení člověka:
Oslavení

Už od dob stvořeni se člověk pokoušel vytvořit si pro sebe Ideální
podminky. Tuto snahu započali Adam s Evou, když se pokoušeli překle-
nout mezeru mezi Bohem a sebou tím, že jedli zakázané ovoce (1. Mojž.
3). Později pak lidé vystavěli Babylonskou věž se snahou postarat se
o ochranu před přírodními katastrofami (I. Mojž. ll).

Novější dějiny zaznamenávají zápas člověka o nalezení "pramene mla-
dosti", jehož vody, Jak se tvrdilo, ochrání lidi od stárnutí a smrti. Vlády
uskutečnily mnoho pokusů s cílem vytvořit ideální podmínky rovnosti před
zákonem. Byly uskutečněny pokusy zaměřené na zabezpečení dokonalé-
ho zdraví a osvobození od bolesti a nemocí. Ale žádný z těchto pokusů
nebyl úspěšný, protože v Božím Slovuje napsáno: "AjakOŽ každý člověk
jednou umírá a potom bude soud" (Žid. 9,27).

Avšak to, po čem lidé vždy toužili, co nemohli dosáhnout vlastními
silami, v hojnosti nabízí Bůh. V této lekci uvidíme, že to, co nabízí Bůh
všem, kteří přijímají Jeho spasení, bude zcela dokonáno při jejich oslave-
ní. Při našem oslavení budeme svědky zániku hříchu, nemocí, chorob,
bolestí, smrti, násilí, válek, nespravedlnosti a ještě mnoha jiných věcí.
Místo těchto věcí pokryje zemi Boží sláva a naplní srdce a mysl spase-
ných. Když si toho budeme vědomi, budeme s očekáváním našeho oslave-
ní sloužit Bohu.



osnova lekce
Celkový pohled na spaseni
Definice oslavení
Základ pro oslavení
Jistota oslavení
Charakteristika oslavení.

cílelekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• Vysvětlit souvislost oslavení s ostatními doktrínami spasení.
• Vysvětlit, na čem spočívá jistota našeho budoucího oslavení.
• Charakterizovat povahu oslavení.
• S nadšením se účastnit dokonání své zkušenosti spasení.
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studijní činnost

1. Několikrát si přečti Řím.8, 18-25. Přečti si také 2.Kor. 5, 1-5 a l.Kor.IS,
I-57 a všechny další texty Písma, uvedené v lekci.

2. Prohlédni si seznam klíčových slova podívej se do slovníčku na konci
učebnice, jsou-li mezi nimi některé, kterým docela nerozumíš.

3. Po ukončení lekce vypracuj jako obvykle osobni test.

4. Prober si látku ze 3.částl a odpověz na otázky ze 3.částl Studentovy
zprávy. Postupuj podle uvedených instrukcí.

klíčová slova

inkrimmovaný
klimakncký
odsouzení
oslaveni
perverzní
transcendentální

ponížení
ponížený
přímluva
řetězová reakce
tělesný

rozvinutí lekce

CELKOVÝ POHLED NA SPASENÍ

Úkol I. Přiřaď k sobě označení a definice Jednotlivých pojmů, které patří
do zkušenosti spasení.

V předcházejících lekcích jsme přirovnali spasení k řetězové reakci-
to znamená, že v okamžiku, kdy si hříšník v pokání uvědomuje své hříchy
a vyznává svou víru v Krista na odpuštění svých hříchů, uskutečňují se
všechny další události, obsažené ve zkušenosti spasení. Jakjsme zdůraz-
nili.jedině kvůli možnosti systematického studiajsme probírali jednotli-
vé doktriny spasení v určitém pořádku. Dříve než budeme uvažovat o po-
slední události zahrnuté ve spasení, stručně si připomeňme to, co jsme
dosud probrali.
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l. Dověděli jsme se, že dokonce ještě před stvořením ve věčné radě
Boží Bůh stanovil, že lidé se mohou stát Jeho skrze sjednocení s Kristem
a že se stanou svatými a bez poskvrny před Ním. Toto Je doktrína vyvolení
nebo předurčení. Viděli jsme, že to byl Boží záměr pro nás, vyplývající
z Jeho milosrdenství a lásky.

2. Když Bůh stvořil lidi, stvořil je se svobodnou vůlí, která jim dávala
možnost Ho přijmout nebo odmítnout. Když Adam uplatnil svou svobod-
nou vůli a neposlechl Boha, opadl ze své pozice blízkého obecenství
sBohem.

3. Prozkoumali jsme důsledky hříchu: oddělení od Boha, duchovni
smrt a odsouzení. Ve skutečnosti se stalo spasení potřebné právě kvůh
Adamovu hříchu, protože jeho hřích zasáhl nejenjej ajeho ženu, ale zasá-
hl i všechny jejich potomky.

4. Dověděli jsme se, že Bůh připravil způsob, jakým mohla být uspo-
kojena Jeho spravedlnost skrze vykoupení - když byl dluh za hříšníka za-
placen nesmírně cennou a Bohu přijatelnou náhradou. Náhradou za hřich
lidí se totiž stal Kristus: náhradou jednak za jejich hříšnou přirozenost,
zděděnou po Adamovi, jednak i za hříchy, kterých se sami dopustili.

S. Boží milostivé spasení tedy zcela naplňuje duchovni potřeby lidí:
a) přikrývájejich hříchy
b) odvrací Boží hněv, směřující proti hříchu
c) smiřuje je s Bohem
d) uspokojuje Boží spravedlnost
e) splácí pokutu za hřích
f) odvrací odsouzeni od kajícího se hříšníka

Tyto nejvýznamnější skutečnosti z 1.-S. lekce tvoří základ spaseni azje-
vují Boží vůli ve spasení.
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1. Zakroužkuj písmena, která předcházejí každé PRAVDIVÉ odpovědi.
Měj přitom na paměti to, co jsme se dověděli v 1.-5.1ekci.
a Již ve věčnosti Bůh vyvolil skrze Krista lidi k tomu, aby byli Jeho, svatí

a bez poskvrny.
b Již ve věčnosti Bůh dopředu určil, kdo má být spasen a kdo má být

zatracen.
c Spasení je založeno na Boží milosti a nehledí na to, kdo je toho "ho-

den".
d I když lidé zdědili svou dispozici k hříchu od Adama, ne každý je vinen

spácháním hříchu.
e Smíření přináší přikrytí hříchů, utišení Božího hněvu, smíření mezi

Bohem a člověkem, vykoupení hříšníka a obnovení vztahu mezi Bo-
hem alidmi.

SMÍŘENÍ

OBRÁCENÍ

POSVĚCENÍ

OSLAVENí

Pokání, jak jsme viděli, tvoří počátek řetězce obrácení. Když člověk
uzná svůj hřích a odvrátí se od něho tak, že ho vyzná Bohu, podává tím
jasný důkaz pravdivého pokání. Dalším článkem řetězce je víra v Krtsta.
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Dovědělijsme se, že víra je akt vůle a postoj člověka, skrze který člověk
vloží celou svoji důvěru do předmětu, kterému uvěřil a dovolí, aby kont-
roloval jeho skutky. Pokání zahrnuje odvráceni se od hříchu a víra zahr-
nuje obráceni se k Bohu. Když člověk učiní tyto věci (obrátí se od hříchu
k Bohu), prožívá obrácení. Tyto doktríny jsme prostudovali v l.části pod
názvem Co požaduje Bůh.

Ve 2. části jsme zkoumali Co nabizi Bůh. Tato část zahrnovala znovu-
zrození, ospravedlnění a adopci. Připomeňte si, že znovuzrození je aktem
Boží vůle, kterým daruje Bůh duchovní život kajícímu se hříšníkovi, když
přijme Pána Ježíše Krista. Tato okamžitá, nadpřirozená proměna, kteráje
způsobena Duchem svatým v životě toho, kdo věří, se nazýváznovuzroze-
ní. A současně, když se děje tato proměna, Bůh věřícího i ospravedlňuje
na základě svého svobodného milostivého rozhodnutí, odpouští mu všechny
hříchy a přijímá ho za spravedlivého ve svých očích. Ospravedlněný člo-
věk získává nové postavení - nevinen,

Jak jsme viděli, Bůh to činí tak, že propůjčuje kajícímu se hříšníkovi
Kristovu spravedlnost (která se přijímá jedině skrze víru). Ale to není
všechno - kromě toho nás náš Nebeský Otec skrze adopci přijímá do své
rodiny jako syny se všemi právy a výsadami, které adopci provází. Viděli
jsme tedy, že

- ve znovuzrození člověk dostává novou přirozenost
- v ospravedlnění získává nové postaveni
- v adopci získává nové místo

V naší poslední lekci jsme hovořili o doktríně posvěceni. Viděli jsme,
že jsme vyzýván k tomu, abychom na dílo, které Kristus konal v nás, od-
povídali svatým životem. Posvěcení se týká naší potřeby "být oddělen" -
od hříchu a "být oddělen" pro Boha v celkovém podřízení se Jemu. Dově-
děli jsme se, že když jsme se znovu narodili, stali jsme se účastnými po-
svěcení, které Bůh daroval v Kristu. V důsledku toho náš nový životní styl
zahrnuje chození podle Ducha a tato zkušenost má být zřejmá naším po-
krokem v připodobňování se Kristu adekvátně s tím, jak se přibližujeme
úplnějšímu poznání Boha.

A nakonec v této lekci uvažujeme nad konečným osudem, který nás
čeká v okamžiku, kdy budeme sjednocení v přítomnosti našeho Spasitele.
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Toto je závěrečný aspekt spasení, který dychtivě očekává celé stvoření -
naše oslavení (Řim. 8, 18,25).

2. Přiřaď každý pojem, který souvisí se spasením (vlevo) k jeho popisu
nebo dokončení (vpravo) .

••••3 Oslavení

....b Obrácení

.... c Adopce

.... d Pokání

.... e Vyvolení a předurčení

....f Smíření

.... g Víra

.... h Znovuzrození

....i Posvěcení

....j Ospravedlnění

DEFINICE OSLAVENÍ

I)Nové postavení

2) Obrácení se k Bohu

3) Přikryti hříchů
4) Proces proměny v podobu

Kristovu

5) Nové místo, pozice

6) Učinění úplného obratu

7) Odvrácení se od hříchu

8) Boží aktivita ve
věčnosti

9) Nová přirozenost

10) Konečný cíl

Úko12. Vyber z několika tvrzení 10, které je nejvýstižnější definicí osla-
veni.

Kdyžjsme probrali řetěz spasení postupně článek za článkem, uvědo-
mili jsme si, že to, co Bůh započal, musí být pochopitelně dokonalé. Pří-
tomnost Ducha svatého v nás představuje prostě závdavek, počátek věč-
ného života, který bude dovršen v životě, který teprve přijde. Pavel říká,
že .jsem si jist, že ten, který začal ve vás dobré dílo, dovede je až do dne
Ježíše Krista (Fil. I, 6). Oslavení, onen poslední článek, bude přidán
k řetězu v Den Ježíše Krista jako poslední skutek, který bude korunovat
Boží dílo spasení. Tento den leží před námi a s jeho příchodem bude osvo-
bozena celá naše bytost, a také celé stvoření (Řím. 8, 21-23).
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Co je to ten Den Ježíše Krista? Je to den, kdy se Kristus vrátí pro svou
církev, pro ty, kteří byli spaseni a kteří Mu věří. Tato slova čteme vl Tes.4,
16-5,2.

"Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán
sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my
živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích
vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy
se vzájemně potěšujte. Není nutné, bratří, psát vám něco o době
a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zlo-
děj v noci"

a tomto dni čteme dále i v l.Kor.15, 51-52, 58:

"Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni
budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polni-
ce. Až zazni, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí
proměněni .. A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se
zviklat, buďte stále horlivější v dile Páně; vždyť víte, že vaše práce
není v Pánu marná. "

DEN PÁNĚ
JE VELICE

BLÍZKO

A u Fil. 3, 20-21 čteme tato slova:

"My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme iSpa-
sitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poniženostt v po-
dobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit".
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Jak je jisté, že stvoření bylo historickou událostí, tak i oslavení bude
vrcholnou historickou událostí. Uskuteční se a my budeme proměněni,
oslaveni v Jeho přítomnosti (I. Kor. 15,54). Oslaveni tedy může být defi-
nováno jako dílo, které uskuteční Bůh a kterým dokoná naše spasení, uči-
ní nás morálně dokonalými pro věčnost a přivede nás v těle do Jeho pří-
tomnosti jako Kristovo oslavené tělo (Fil. 3, 21). Nejenže jsme toužili po
této události, o které Pavel hovořil už před téměř 2000 lety křesťanům
v Římě (Řím. 8, 18-25), ale my jsme podobně jako křesťané ze Židů "oku-
sili ... moci věku budoucího" (Žid. 6, 5). Jako silný magnet obrací tato
úžasná událost naše srdce a mysli směrem k domovu.

3. Kdy přijde Den Páně?

4. Co se stane nám, křesťanům v Den Páně?

5. Která z následujících tvrzení je správnou definicí oslavení? Oslavení je
a) pojem, který popisuje charakter zkušenosti spasení.
b) skutkem, kterým Bůh prohlašuje, že vykoupení mají na zemi zaujmout

své místo v nebi.
c) skutkem Božím, kterým dokonává své vykupitelné dílo v nás a morálně

nás připravuje pro věčnost v Jeho přítomnosti.

ZÁKLAD PRO OSLAVENi

Úkol 3. Výher tvrzeni, které správně Identifikuje základ oslaveni.

Viděli jsme, že každý aspekt spasení spočívá na Kristově díle smíření.
I naše budoucí oslaveni je zaručeno Jeho smrti, vzkříšenim a tím, že se za
nás přimlouvá.

Jeho smrt, která je konečným a účinným řešením problémů, způsobe-
ných lidským hříchem, zabezpečila následující jistoty.
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1. Je uspokojena Boží spravedlnost (Řím. 3, 28).
2. Bůh a lidé jsou smířeni (2. Kor. 5,18-21).
3. Je dokonáno očištění hříchů (Žid. L,3).
4. Je uskutečněno vykoupení (Ef 1,7).

Kristovo zmrtvýchvstání vyjadřuje Boží spokojenost s Jeho dílem. Ve
své klasické kapitole o zmrtvýchvstání, v 1. Kor. 15, vyhlašuje apoštol
Pavel, že Kristus vstal z mrtvých a právě tak i věřící budou vzkříšeni.

To, co pro nás Kristus vykonal, neskončilo Jeho smrtí a vzkříšením.
Dokazuje svůj zájem o nás tím, že se přimlouvá v náš prospěch před svým
Otcem v nebesích (Řím. 8,34; Žid. 7,25). Sám Ježíš nás ubezpečil, že se
za nás bude přimlouvat (Luk. 22, 32; Jan. 14, 16; 17,9). Kristova přímlu-
va je rozhodující při ochraně lidí vykoupených Jeho krví od pádu a při
přípravě na to, aby byli navěky v Jeho přítomnosti.

6. Na základě předchozího oddílu odpověz na následující otázky:

a Jakou jistotu máme, že budeme vzkříšeni s Kristem a budeme již navě-
ky s Ním?

b Uved' stručně vlastními slovy, jak Kristova smrt umožnila naše oslave-
ní.

c Když Kristus řekl, že se za nás bude přimlouvat, co tím měl na mysli?

7. Zakroužkuj písmeno, které předchází tvrzení, pravdívě charakterizují-
címu základ oslavení.
a) Oslavení spočívá na věrnosti věřícího aje důsledkem jeho celkového

posvěcení.
b) Základem oslavení je smrt, vzříšeni a přímluva Ježíše Krista.
c) Oslavení je důsledkem skutků věřícího a je založeno na myšlence zá-

sluh.
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ZNOVUZROZENÍ

OSLAVENÍ

JISTOTA OSLAVENÍ

Úkol 4. Přiřaď biblické pojmy, které poskytuji záruku oslavení k Jej/ch
charakteristikám.

Zatímco skutečnost našeho oslaveni je založena na objektivním Kris-
tově díle v minulosti, naše jistota budoucího oslaveni je založena na urči-
tých podmínkách, které vyplývají z Kristova díla, jež se vztahuje na nás
věřící.

8. Přečti si následující verše a ve svém sešitě vyjmenuj podmínky, které
nám poskytují jistotu oslavení.
a Tit.l, 2; l.Jan.2, 25
b I Kor.IS, 20,23
c 2.Kor 1,22; 5, 5, HI, 14
d 2.Kor.l, 22; HI, 13; 4, 30
e Ef.l, 14,18; 5, 5; Ko1.3, 24; Žid.9, 15; I.Petr. I, 3-4

9. VŠImni si,jak nám podmínky, uvedené v předchozích textech, zaručují
jistotu oslavení. Toto cvičeni ti pomůže plněji porozumět významu těchto
podmínek. Přiřaď každou podmínku (vpravo) k definici, která ji nejvý-
stižněji popisuje (vlevo).

.... a Mluví o vlastníctví a bezpečí,
zajišťuje, že přijde den plného
vykoupení

1) Zaslíbení
2) Prvotiny
3) Záloha, záruka



DOKONÁNÍ SPASENÍ ČLOVĚKA 247

•...b Obsahuje myšlenku splátky, kteráje
zárukou toho, že v budoucnu dojde
k úplnému splacení

.... c Vyjadřuje naplnění v budoucnosti

.... d Vyjadřuje myšlenku na to, co přijmeme
v budoucnosti

.... e Je náznakem plné úrody,jednoduše
řečeno počátkem toho, co bude velikou žní.

Tyto pojmy poukazují na to, že naše spasení očekává na své úplné
naplnění. Naše časná zkušenost spasení je tedy jen počátkem toho, co
bude dokonáno v "den Páně" (Fil. 1,6).

4) Pečeť
5) Dědictví

CHARAKTERISTlKA OSLAVENÍ

Úkol 5. Najdi pravdivé tvrzení, které mluví o charakteru oslavení.

Zdokonalení duše

Oslavení hovoří v první řadě o morální dokonalosti. Jan o tom říká:
"podobniJemu budeme" (1. Jan. 3,2). To neznamená, že budeme Bohem,
jako On je Bohem, ale budeme jako On, co se týče morální dokonalosti
Když budeme oslavení stát v Jeho přítomnosti, nebudeme už více schopni
hřešit. Oslavení navždy odstraňuje možnost našeho opětovného pádu do
hříchu. Oslaveni budeme navždy jako On (bezhříšní).

Následující verše Písma vyjadřují něco z plnosti dokonalosti, kterou
získáme. V závorkách uvádím slova, kterájsou použita v původnímjazy-
ku Nového zákona (řečtině) k označení stupně dokonalosti. Přečti SI peč-
livě každý z těchto textů:

1. Ef. 1,4; 5,27; Kol. I, 22 (amomos) - vyjadřuje, že budeme bez poskvr-
ny nebo morálni úhony.

2. Kol. 1,22 (haglOs) - svědčí o tom, že oslavení záleží na našem posvě-
cení v Kristu, takže dokonale uspokojíme Boží svatost.

3. Fil. 1,10 (aproskopos) - se týká naší čistoty od jakékoliv poskvrny,
abychom dospěli k našemu oslavení morálně neporušení a prosti jaké-
hokoliv obvinění.
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4. Fil. 1, tO tetltkmnes, používané spolu s aproskopos) - zahrnuje před-
stavu něčeho, co je čisté, bez poskvrny a proto bezvadné.

5. J. Kor. 1,8 (anegkletos) - hovoří o tom, co je zbaveno jakéhokoliv
břemene obvinění. Proto budeme v Den Ježíše Krista stát všichni v Boží
přítomnosti bez morálních nedostatků.

60 1. Tes. 3,13; 5,23 (amemptos) - poukazuje na to, že v Boží přítomnosti
budeme stát bezvadní v každé části naší bytosti - v duchu, duši i těle.

7. Ef; 5, 25-27 tspilos a rhulIs) - učí, že církev bude "nemajicí poskvrny,
aru vrásky, neb cokoli takového".

Tyto výroky nám dohromady poskytují určitou představu o naší bu-
doucí-dokonalosti Je to právě morální dokonalost, po které lidstvo touží
už od chvíle pádu člověka v zahradě Eden (1. Mojž. 3). Společnost, ze
které se budeme radovat, bude dokonalá, protože bude obývána dokona-
lými lidskými bytostmi. S výjimkou ztraceného ráje bude náš věčný do-
mov nádhernější než naše nejodvážnější sny. Protože tam, kde už nebude
žádných nemocí, zloby, násilí a politického neporozumění, se budou osví-
cená srdce a mysli spasených svobodně radovat ze zázraků nekonečného
stvoření a oslavovat Toho, kdo to všechno umožníl.

tO. Zakroužkuj písmena, která předcházejí každému PRAVDIVÉMU tvr-
zení.
a Když Jan prohlašuje "budeme jako On", má tím na mysli, že lidé se

stanou nakonec Bohy.
b Oslavení je zkušenost nebo událost, která se odehraje v Den Kristův, po

kterém již nebude možnost zhřešit.
e Řecká slova, která mluví o morální dokonalosti, vyjadřují, že budeme

morálně bez úhony, neposkvrnění, osvobození odjakýchkoliv obvině-
ní, bezchybní a dostatečně v Kristu svatí na to, abychom uspokojili
Boží svatost.

d Součástí našeho budoucího stavu bude morálně dokonalá společnost.
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Podíl na věčném životě

Oslavení způsobí náš plný podíl na věčném životě. V časnosti máme
věčný život (Jan. 5,24), ale plnost tohoto života se teprve má uskutečnit.
Snad nám to lépe zobrazí následující příklad: Při znovuzrození začíná
růst zaseté semínko věčného života, ale nepřinese ovoce, dokud nedozra-
je v Den Ježíše Krista.

Věčný život zahrnuje 2 stránky: I) lepší kvalitu života a 2) život, který
nekončí. Když jsme byli obnoveni pro svůj pravý vztah k Bohu skrze
Ježíše Krista, vstupujeme do věčného života. Tento život je v souladu
s životem samotného Boha. Je to život mnohem dokonalejší než byl ten,
který jsme dosud žili. Je to skutečně bohatý život. Oslavení nám skýtá
vrchovatou míru věčného života - dokonalé obecenství s Bohem, převy-
šující náš rozum. Tento život překonává všechno, co si dokáže naše ome-
zená mysl představit, protože je dokonalý a tedy neohraničený, neporuše-
ný a ideální. A tato plná míra věčného života bude navěky naše.

11. Když mluvíme o tom, že oslavení přinese plnou účast na věčném živo-
tě, máme tím na mysli, že
a) věřící v nynější době ještě vůbec nemají věčný život.
b) křesťané již mají věčný život, ale tento život se ve své plnosti teprve má

uskutečnit.
c) věčný život je něco, do čeho člověk doroste, když duchovně dospěje.

Plná realizace svobody

Spasení způsobuje něco, co bychom normálně neočekávali: když se
křesťané poddají Kristu, stávají se svobodnými. Ježíš řekl: "Poznáte pravdu,
a pravda vás učiní svobodnými" (Jan 8,32). Dodal: "Když vás Syn osvo-
bodí, budete skutečně svobodni" (Jan 8, 36). Pravda, takjak se zjevila ve
Slově, které se stalo tělem (Ježíšem Kristem), je tím, co činí lidi skutečně
svobodnými.

Svobodaje přesně to, po čem lidé touží, a co zaslibuje Bůh. Ale ti lidé,
kteří nepodřídí svou vůli do poslušnosti Bohu, zůstávají v otroctví. Budou
navždy zotročení hříchem, beznadějí a smrtí.

Oslavení zahrnuje plnou realizaci svobody. Kromě jiného budeme osvo-
bozenz od hříchu. Nyni je tato naše svoboda od hříchu částečná (Jan. 8,
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32-36; Řím. 6-8; Gal. 5, I, 13), ale bude dokonána v Den Krista. V čas-
nosti zápasíme proti žádostem těla, ale potom bude tento boj vítězně do-
končen. A budeme svobodni k tomu, abychom činili to, co je dobré.

Oslavení nám také přinese osvobození od Zákona. V Kristujsme svo-
bodni od Zákona, pokud jde o ospravedlnění a posvěcení. V časnosti po-
skytuje Boží morální zákon průvodce na naší pouti, ale ve věčném životě
už takovýto zákon nebude potřebný (Mat. 5, 17-18).

A nakonec oslavení přináší osvobození od smrti. Ačkoli křesťané v čas-
nosti nebyli osvobozeni od tělesné smrti, tato smrt jim neublíží (I. Kor.
15, 51-56) V důsledku Kristovy smrti a vzkříšení se už nemusíme smrti
obávat (Žid. 2, 14-18). A při oslavení budeme úplně triumfovat, protože
smrti už více nebude!

Při oslavení okusíme plnou realizaci naší svobody v Kristu. (viz Řím.
8,18-25; 2. Kor. 4,16-18). Nyníjsme "dětmi Božími" (I Jan. 3, 2)asna-
žíme se být takovými jako náš Pán; polom budeme dokonale připodobně-
ni Synu (Řím. 8, 29-30). Když jsme oslaveni, naše lidská přirozenost je
učiněna dokonalou jako je dokonalá lidská přirozenost našeho Pána Ježí-
še Krista.

12. Oslavení způsobuje mnoho úžasných změn. Dokončl následující tvr-
zeni, která se týkají různých aspektů našeho oslavení.

a Oslavení ukončí dávný lidský sen o dokonalé .

b Svoboda křesťanů je důsledkem .

c Křesťané budou svobodni od ,

................................................ a ..

d Lidská přirozenost bude zdokonalena v podobu dokonalé lidské

přirozenosti .
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Zdokonalení těla

Jelikož se oslavení týká celé lidské osobnosti, zahrnuje i zdokonalení
těla. Bible dává lidskému tělu skutečnou důstojnost, a nikde není tělo pod-
ceněno nebo nazváno hříšným. Ve skutečnosti je nám vl. Mojž. 1,26-30
řečeno, že celý člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Vzpomeň si, že Adam
byl zahrnut v Božím stvoření, když se Bůh na ně podival a prohlásil, že je
velmi dobré (1. Mojž. 1,31).

V Novém zákoně, kde je používán termín tělo (maso), se častěji týká
hříšné přirozenosti, tělesného .já", "starého člověka". Nový zákon hovoří
o těle jako o tělesné části lidské bytosti. Lidé mají oči, uši, ruce, nohy
a další údy těla a ty nejsou hříšné. Jejich normální tělesné funkce nejsou
nízké. Jedině tehdy, když jsou tyto činnosti převrácené, dochází k morál-
nímu přestupku. Tedy i samo tělo se bude podílet na slávě, neboť je živou
součástí toho, čím jsme. Pamatuj si, že jsme jednotou: tělesně - duševně-
duchovními bytostmi.

13. Přečti Sl 2. Kor. 5, 1-5 a odpověz na následující otázky:

a Pavel říká, že ve věčnosti budeme oblečeni .

. takže nebudeme bez těla

b V časnosti sténáme, abychom nebyli odděleni od svého pozemského

těla, ale abychom měli své .

..................... , aby to, co je smrtelné mohlo být proměněno v nesmrtelné.

c Bůhje tím, kdo nás připravuje na tuto změnu a dal nám

.......................................................................................... jako závdavek
všeho, co pro nás přípravil.

V těchto verších Pavel zdůrazňuje, že tělo je důležitou součástí lidské-
ho celku, a to dokonce i ve věčnosti. ] když mnoho starověkých pohanů
věřilo, že tělo je vězením duše, Pavel se na ně díval jako na chrám stvoře-
ný k tomu, aby se stal příbytkem Ducha svatého (I. Kor. 6, 19).

Mnozí byli oklamáni slovem, které je v King James Version přeloženo
jako špatný, mizerný ve Fil. 3, 21: .Kterýž promění tělo naše mizerné".
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Avšak naše překlady vystihují původní význam vhodněji jako "kterýž pro-
mění tělo naše ponížené". Je pravdou, že v současnosti je v důsledku vlivu
hříchu naše tělo skutečně tělem našeho ponížení. Je poddáno pod prokletí
hříchu, se všemi svými bolestmi, nemocemi, utrpením a smrtí. Ale v osla-
vení bude toto tělo proměno a učiněno podobným Kristovu oslavenému
tělu (Fil. 3, 21; 1. Jan 3, 2).

14. Přečti si I. Kor. 15,5 I-52 a odpověz na následující otázky:

a Kdy dosáhnou žijící křesťané svého oslavení?

b Kdy dosáhnou svého oslavení ti, kteří zemřeli v Kristu?

Vzkříšení mrtvých a proměna žijících jsou zázračnými událostmi, kte-
ré překonávají naše představy. Naše omezená mysl vůbec nedokáže poro-
zumět tomu,jakou slavnou a vesmír rozechvivající událost zjeví Den Kris-
tův. Podobně jako Jan ani my nevíme přesně, jaké bude naše oslavené tělo
(1. Jan. 3, 2). Na tuto otázku odpovídá Pavel tak, že Bůh nás obleče do
takového těla, jaké On chce. Dodává:

Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomijitelné,
vstávájako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě.
Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené,
vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Ajako
jsme nesti podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeské-
ho. (J. Kor.15, 42-44,49).

Pavel přirovnává vzkříšené tělo k růstu rostlinky, která vyrůstá ze se-
mínka zasazeného do země. Klas neni stejný jako semeno. Takjako sláva
plného klasu zas tím "poníženost" semene, tak i vzkříšené tělo je slavnější
než to, které se narodilo. Vzkříšené tělo neni přesnou kopií starého těla,
které se narodilo. Důležité je, že Kristovo vzkříšení je zárukou toho, že ti,
kteří umírají v Něm, vstanou k věčnému životu (1. Kor. 15,20).
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"

----~....~ .

POHŘEB VZKŘíŠENÍ

15. Zakroužkuj písmena, která předcházejí všem PRAVDIVÝM tvrzením
pojednávajícím o charakteru oslavení,
a Oslavení mluví především o fyzickém zdokonalení.
b Když budeme stát oslavení v Boží přítomnosti, nebudeme již více schopni

hřešit.
c Každá část naší bytosti - tělo, duše i duch - budou bez poskvrny, když

budeme oslaveni v Den Kristův,
d Oslavení je proces, ve kterém se stále více a více stáváme podobni

Kristu, až dokud nebudeme úplně stejní jako On.
e Když Bible mluví o tom, že budeme jako On, znamená to, že budeme

bez hříchu jako On.
f Oslavení nezahrnuje pouze účast na věčném životě, ale také plnou rea-

lizacisvobody.
g Oslavení přinese osvobození od hříchu, Zákona i smrti.
h Ve stavu oslavení již nebudeme mít fyzické tělo.
i Součásti změny, kterou okusíme při oslavení, bude i proměna našeho

fyzického těla.
j Náš věčný život bude nekonečný a zcela odlišný od našeho nynějšího

života.
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Při svém oslaveni tedy podstoupíme největší proměnu, jakou lidé za-
žili od stvořeni a Golgoty, kdy nás Bůh přenese navždy do své přítomnos-
tí. Na tomto slavném osvobození bude mít podíl celé stvořeni tím, že bude
osvobozeno od marnosti (Řím. 8, 19-23). Bude nová země. Smrti a umírá-
ní již více nebude, ani žalu, ani pláče ani bolesti. Všechny slzy budou
navždy setřeny. Bůh stvoření a vykoupení je tím, který nás oslaví a převe-
de do svého domova - navěky. A spolu s Pavlem se můžeme radovat
v přesvědčení o věcech, které nám přinese budoucnost, jisti tím, že Bůh,
který toto dobré dílo započal, je dovede i do konce (Fil. 1,6).
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osobní test

1.Oslavení souvisí s ostatními doktrínami spasení
a) v tom, že představuje konečné dokonáni dila spasení v životě křesťanů.
b) jako jeden ze stupňů růstu v duchovním rozvoji lidí, dříve než se ocit-

nou v Boží přítomnosti.
c) ale jelikož se zabývá budoucím stavem věřícího, v Bibli o něm neni

téměř žádná zmínka.

2. Jistota oslavení, kterou má věřící, spočívá na určitých faktorech, které
vyplývají z Kristova díla, aplikovaného do jeho života. Tyto faktory mlu-
ví o tom, že
a) jistota oslavení spočívá hJavně na naději.
b) věřící jsou již nyni v plnosti Božími syny a proto mohou v budoucnosti

očekávat již jen nepatrnou změnu při oslavení.
c) naše spaseni hledí dopředu směrem k dokonalému naplnění.

3. V diskusi o charakteru oslavení můžeme podotknout, že se týká přede-
vším
a) fyzické dokonalosti.
b) duchovni dokonalosti.
c) morálni dokonalosti.

4. Který z uvedených příkladů NENÍ součástí oslavení?
a) Úplná proměna těla.
b) Stav bezhříšnosti, který Je dosažitelný JIŽ v tomto životě.
c) Nejvyšší kvalita věčného života a neomezená svoboda.

5. Pán zanechal v Bibli mnoho výroků o budoucím požehnaném stavu,
který budeme prožívat a ponechal na nás, abychom důvěřovali Jeho Slo-
vu. Kromě toho
a) posílá pravidelně důvěryhodné posly, kteří nám mluvi o naší slavné

budoucnosti a tak nám pomáhají udržovat naši viru živou.
b) nám připravil zkušenost, jejímž důsledkem je přebývání Ducha svaté-

ho v nás. Duch svatý je zárukou toho, co má přijít.
c) dal do církve dar proroctví, aby informoval křesťany o svých záměrech

ohledně budoucnosti.
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6. Termíny jako zasllbeni, prvotina, závdavek, pečeť, dědictví slouží k tomu,
aby
a) nám poskytly jistotu, že naše spasení směřuje k dokonalému naplnění.
b) demonstrovaly, že naše spasení je definitivní již v současnosti a nepo-

třebuje žádné další naplnění.
c) nás seznámily s biblickými pojmy, které popisují smíření.

7. Naše studium sedmi řeckých slov, která se zabývají naším budoucím
zdokonalením, nás vede k závěru, že
a) oslavení lidé budou rovni Bohu
b) vykoupení lidé budou morálně dokonalí a tak budou připravení pro

věčný život.
c) oslavení se týče jednotlivých křesťanů, ale neovlivňuje společnost ve

věčnosti.

8. Základem oslavení, podobně jako i jiných doktrín spasení je
a) stupeň spolupráce člověka s Bohem.
b) zralost věřicího; ti zralejší jej dosáhnou, ti méně zralí ne.
c) smrt, vzkříšení a přímluvy Ježíše Krista.

9. Oslavení může být definováno jako skutek Boží, kterým Bůh
a) zachraňuje člověka, který Mu věří.
b) dokonává své vykupite1né dílo v člověku a morálně jej připravuje pro

věčnost.
c) pozvedá určitou skupinu věřících ze země do nebe na počátku soudu

nad bezbožníky.

10. Viděli jsme, že při našem oslavení
a) půjde hlavně o našeho ducha, jelikož morální dokonalost souvisí pře-

devším s touto stránkou naší bytosti.
b) budeme osvobození od svých těl, když vstoupíme do věčnosti.
c) bude proměněna každá stránka naší bytosti - duch, duše i tělo.

Nezapomeň vyplnit 3.část Studentovy zprávy a vrátit
odpovědi svému učiteli.
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odpovědi na studijní otázky

8. a Je to zaslíbení.
b Kristus je označen jako prvouna našeho spasení (záruka)
c Duch svatý je nazván závdavkem. zárukou našeho plného a konečného

spasení.
d Duch svatý nás zapečeťuje.
e Spasení je označeno jako dědictví.

1. a Pravdivé
b Nepravdivé
c Pravdivé
d Nepravdivé
e Pravdivé

9. a 4) Pečeť
b 3) Záruka nebo závdavek
c 1) Zaslíbení
d 5) Dědictví
e 2) Prvotiny

2. a 10) Konečný cíl
b 6) Učiněni kompletního obratu
c 5) Nová pozice
d 7) Odvráceni se od hříchu
e 8) Boží aktivita ve věčnosti
f 3) Přikrytí hříchů
g 2) Obrácení se k Bohu
h 9) Nový charakter
i 4) Proces proměny v podobu Krista
j 1) Nové postaveni

10. a Nepravdivé
b Pravdivé
c Pravdivé
d Pravdivé

3. Nikdo to neví, ale Písmo říká, jak jsme o tom již mluvili, že Kristus
přijde jako zloděj v noci
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ll. b) Křesťané mají věčný život

4. Budeme vzkříšeni živí nebo mrtví, abychom se s Ním setkali v oblacích
a byli proměněni - obdržíme svá oslavená těla, která budou podobná Jeho
tělu.

12. a svobodě
b jejich podřízení Kristu
c hříchu, Zákona a smrti
d Krista

5. c) skutek Boží, kterým dokonává ....

13. a nebeským šatem (věčným tělem podle NIV)
b nebeské tělo
c Ducha svatého

6. a Kristovo vzkříšeni je zárukou našeho vlastního vzkříšení
b Kristova smrt odstraňuje bariéry mezi námi a Bohem (hřích, oddělení,

nesvatost)
c Měl tím na mysli to, že když se On modlí k Otci v nebesích za nás,

můžeme obdržet sílu a moc ke svatému a vítěznému životu.

14. a Žijící křesťané budou proměněni v den Kristova příchodu.
b Ti křesťané, kteří zemřeli, budou proměněni pří svém vzkříšení.

7. b) Základem oslavení je smrt, ....

15. a Nesprávně (Je sice jeho součásti, ale nejdůležitější částí je morální
zdokonaleni)
b Pravdivé
c Pravdivé
d Nepravdivé
e Pravdivé
f Pravdivé
g Pravdivé
h Nepravdivé
i Pravdivé
j Pravdivé
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