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Týden od 7. do 13. květnaLekce Lekce 7

7

Uctívání Stvořitele
Texty na tento týden
Zj 1,9; Iz 40,26; 2K 5,17; Ko 1,17; Zj 4,11; J 19,16–30

Základní verš
„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí 
všechno povstalo a jest.“ (Zj 4,11)

Je snadné to, co se odehrává v našem životě, vnímat jako samozřejmost. Malé děti po-Je snadné to, co se odehrává v našem životě, vnímat jako samozřejmost. Malé děti po-
važují své rodiče za samozřejmost, protože je znají celý svůj krátký život. I my bereme jako važují své rodiče za samozřejmost, protože je znají celý svůj krátký život. I my bereme jako 
samozřejmost slunce, oblohu, vzduch či zemi pod nohama. samozřejmost slunce, oblohu, vzduch či zemi pod nohama. 

Pozastavil ses však někdy nad tím, jak moc považujeme za samozřejmost samotnou naši Pozastavil ses však někdy nad tím, jak moc považujeme za samozřejmost samotnou naši 
existenci? Položil sis někdy v údivu slavnou filozofickou otázku: „Proč existuje něco, místo existenci? Položil sis někdy v údivu slavnou filozofickou otázku: „Proč existuje něco, místo 
aby neexistovalo nic?“aby neexistovalo nic?“

Proč už od počátku existuje náš vesmír a všechna jeho majestátnost, vznešenost a úžas-Proč už od počátku existuje náš vesmír a všechna jeho majestátnost, vznešenost a úžas-
né věci v něm? Jaký logický rozpor by nastal, kdyby neexistoval ani náš vesmír, ani my né věci v něm? Jaký logický rozpor by nastal, kdyby neexistoval ani náš vesmír, ani my 
v něm? Podle jedné z nových vědeckých teorií (mají tendenci se měnit) náš vesmír kdysi v něm? Podle jedné z nových vědeckých teorií (mají tendenci se měnit) náš vesmír kdysi 
neexistoval. Jinými slovy, naše existence je podmíněná a je zázrak, že tady vůbec jsme. neexistoval. Jinými slovy, naše existence je podmíněná a je zázrak, že tady vůbec jsme. 
A navzdory všemožným mýtům o vesmíru, který vzniká absolutně z ničeho nebo je jeho A navzdory všemožným mýtům o vesmíru, který vzniká absolutně z ničeho nebo je jeho 
vznik možné popsat matematickými rovnicemi, náš vesmír existuje, protože jej – a všechno vznik možné popsat matematickými rovnicemi, náš vesmír existuje, protože jej – a všechno 
v něm – stvořil Bůh, Stvořitel.v něm – stvořil Bůh, Stvořitel.

Osnova lekce
Při studiu sedmé lekce si blíže povšimneme výzvy prvního anděla: „Poklekněte před tím, Při studiu sedmé lekce si blíže povšimneme výzvy prvního anděla: „Poklekněte před tím, 

kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (Zj 14,7). Proč je tak důležité uznávat Boha jako kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (Zj 14,7). Proč je tak důležité uznávat Boha jako 
Stvořitele? Jaký to má vliv na náš pohled na něj a vlastně na celé poselství evangelia?Stvořitele? Jaký to má vliv na náš pohled na něj a vlastně na celé poselství evangelia?
•  Zj 1,9: Úvod do tématu (neděle)•  Zj 1,9: Úvod do tématu (neděle)
•  Zj 14,7: Bůh – velký tvůrce všeho (pondělí)•  Zj 14,7: Bůh – velký tvůrce všeho (pondělí)
•  Ž 139,15–18: Bůh – můj blízký tvůrce (úterý)•  Ž 139,15–18: Bůh – můj blízký tvůrce (úterý)
•  Ko 1,1317; J 19,16–30: Ježíš – náš Stvořitel i Vykupitel (středa, čtvrtek)•  Ko 1,1317; J 19,16–30: Ježíš – náš Stvořitel i Vykupitel (středa, čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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SPOLEČNĚ V SOUŽENÍ

Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem 
se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. (Zj 1,9)

Osobní studium

Po svém vystoupení do nebe (Sk 1,9) Ježíš Po svém vystoupení do nebe (Sk 1,9) Ježíš 
navštívil Jana, posledního z žijících apošto-navštívil Jana, posledního z žijících apošto-
lů. Jan byl tehdy na ostrově Patmos, kam ho lů. Jan byl tehdy na ostrově Patmos, kam ho 
vyhnal nelítostný římský císař Domicián.vyhnal nelítostný římský císař Domicián.

Uvažuj o úvodním textu (Zj 1,9). Viz také Uvažuj o úvodním textu (Zj 1,9). Viz také 
Mt 13,21; Sk 14,22 a J 16,33. Jaké poselství se Mt 13,21; Sk 14,22 a J 16,33. Jaké poselství se 
nachází v těchto verších pro všechny, kdo se nachází v těchto verších pro všechny, kdo se 
snaží následovat Ježíše v tomto světě?snaží následovat Ježíše v tomto světě?

Jan, oddělený od podpory své rodiny, Jan, oddělený od podpory své rodiny, 
přátel a křesťanské komunity, nezůstal přátel a křesťanské komunity, nezůstal 
sám v souženích a problémech, kterým če-sám v souženích a problémech, kterým če-
lil jako Ježíšův následovník. Jeho služba lil jako Ježíšův následovník. Jeho služba 
neskončila. Jeho svědectví ještě nebylo úpl-neskončila. Jeho svědectví ještě nebylo úpl-
né. Nadpřirozená bytost oslnivého jasu na-né. Nadpřirozená bytost oslnivého jasu na-
vštívila Jana na tomto osamělém ostrově vštívila Jana na tomto osamělém ostrově 
a přinesla mu poselství přímo od Božího a přinesla mu poselství přímo od Božího 
trůnu. Toto poselství od Ježíše se mělo ozý-trůnu. Toto poselství od Ježíše se mělo ozý-
vat v průběhu následujících staletí. Bylo to vat v průběhu následujících staletí. Bylo to 
poselství naděje pro každou generaci, ale poselství naděje pro každou generaci, ale 
zejména poselství, které mělo připravit Boží zejména poselství, které mělo připravit Boží 
lid na konci dějin na Ježíšův příchod. Je to lid na konci dějin na Ježíšův příchod. Je to 
nejen vážné a varovné poselství, ale také nejen vážné a varovné poselství, ale také 
poselství povzbuzení pro čas konce, kdy se poselství povzbuzení pro čas konce, kdy se 

připravujeme čelit zkouškám, které na nás připravujeme čelit zkouškám, které na nás 
přijdou nebo je již prožíváme.přijdou nebo je již prožíváme.

Pokud bychom vešli do jeskyně, v níž Pokud bychom vešli do jeskyně, v níž 
údajně podle tradice Jana navštívil nebeský údajně podle tradice Jana navštívil nebeský 
anděl s prorockým viděním, které nachá-anděl s prorockým viděním, které nachá-
zíme v knize Zjevení, okamžitě bychom si zíme v knize Zjevení, okamžitě bychom si 
všimli slov umístěných na desce u jejího všimli slov umístěných na desce u jejího 
vchodu. Ta shrnují obsah celého vidění: vchodu. Ta shrnují obsah celého vidění: 
„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť na-„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť na-
stala hodina jeho soudu; poklekněte před stala hodina jeho soudu; poklekněte před 
tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny 
vod“ (Zj 14,7).vod“ (Zj 14,7).

Ústředním tématem knihy Zjevení je Ústředním tématem knihy Zjevení je 
uctívání. Byli jsme stvořeni jako uctívající uctívání. Byli jsme stvořeni jako uctívající 
bytosti. Každý z nás něco nebo někoho bytosti. Každý z nás něco nebo někoho 
uctívá. Pravé uctívání, uctívání Stvořitele, uctívá. Pravé uctívání, uctívání Stvořitele, 
nám umožňuje objevit skutečný smysl nám umožňuje objevit skutečný smysl 
života. Dává nám důvod žít. Dává nám života. Dává nám důvod žít. Dává nám 
nejen něco, za co jsme ochotni zemřít, ale nejen něco, za co jsme ochotni zemřít, ale 
co je ještě důležitější, něco, pro co máme co je ještě důležitější, něco, pro co máme 
důvod žít, a pokud je to nutné, i snášet důvod žít, a pokud je to nutné, i snášet 
soužení. A opravdu, když přijdou poslední soužení. A opravdu, když přijdou poslední 
krize, lépe pochopíme slova „Musíme projít krize, lépe pochopíme slova „Musíme projít 
mnohým utrpením, než vejdeme do Božího mnohým utrpením, než vejdeme do Božího 
království“ (Sk 14,22).království“ (Sk 14,22).

Věrní Boží služebníci, jako Jan, často čelili utrpení a soužení. V dnešní konzumní době 
očekáváme pohodlný a bezpečný život. Proč jsme často tak překvapeni, když do našeho 
života zasáhnou potíže a problémy? (Viz 1Pt 4,12–15.)

AplikaceAplikace
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UCTÍVEJTE STVOŘITELE

Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; po-
klekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zj 14,7)

Osobní studium

Uvažuj o úvodním textu (Zj 14,7). Jak končí Uvažuj o úvodním textu (Zj 14,7). Jak končí 
poselství prvního anděla? Jakou závěreč-poselství prvního anděla? Jakou závěreč-
nou výzvu přináší poselství o hodině sou-nou výzvu přináší poselství o hodině sou-
du? (Viz také Iz 40,26; J 1,1–3 a Ř 1,20.) du? (Viz také Iz 40,26; J 1,1–3 a Ř 1,20.) 

Text Zj 14,7 končí jasnou výzvou k uctívání Text Zj 14,7 končí jasnou výzvou k uctívání 
Boha jako našeho Stvořitele. Toto volání je Boha jako našeho Stvořitele. Toto volání je 
mimořádně důležité právě teď, kdy většina mimořádně důležité právě teď, kdy většina 
vědeckého a dokonce i křesťanského světa vědeckého a dokonce i křesťanského světa 
přijala evoluci, učení, které zasahuje samotné přijala evoluci, učení, které zasahuje samotné 
srdce všeho biblického a křesťanského. Pokud srdce všeho biblického a křesťanského. Pokud 
by byla evoluce pravdivá, naše víra by byla by byla evoluce pravdivá, naše víra by byla 
nutně lží. Jedná se tedy o vážné napětí.nutně lží. Jedná se tedy o vážné napětí.

Poslední výzva knihy Zjevení má své ko-Poslední výzva knihy Zjevení má své ko-
řeny v první knize Bible, řeny v první knize Bible, GenesisGenesis. Nikdy zce-. Nikdy zce-
la nepochopíme problémy tohoto kosmické-la nepochopíme problémy tohoto kosmické-
ho zápasu o uctívání, pokud nepochopíme ho zápasu o uctívání, pokud nepochopíme 
význam stvoření. „Na počátku stvořil Bůh význam stvoření. „Na počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi“ (Gn 1,1). Tento verš je základem nebe a zemi“ (Gn 1,1). Tento verš je základem 
celého Písma. „Na počátku stvořil Bůh...“ celého Písma. „Na počátku stvořil Bůh...“ 
Hebrejské slovo pro „stvořit“ v této pasáži je Hebrejské slovo pro „stvořit“ v této pasáži je 
barabara, sloveso, jehož subjekt (tedy , sloveso, jehož subjekt (tedy kdo kdo tvoří) tvoří) 
je vždy spojen se samotným Bohem.je vždy spojen se samotným Bohem.

Abychom získali základní představu Abychom získali základní představu 
o tom, jak neomezená je Boží moc, uvažuj-o tom, jak neomezená je Boží moc, uvažuj-

me alespoň o jednom objektu, který stvo-me alespoň o jednom objektu, který stvo-
řil – o Slunci. Slunce vyprodukuje za vteři-řil – o Slunci. Slunce vyprodukuje za vteři-
nu více energie, než lidstvo vyprodukovalo nu více energie, než lidstvo vyprodukovalo 
od počátku věků s využitím dřeva, ropy, od počátku věků s využitím dřeva, ropy, 
plynu, uhlí, jaderného paliva, větru a – slu-plynu, uhlí, jaderného paliva, větru a – slu-
nečního záření.nečního záření.

Slunce má průměr přibližně 1 392 000 ki-Slunce má průměr přibližně 1 392 000 ki-
lometrů. Je tak velké, že by se do něj vešlo lometrů. Je tak velké, že by se do něj vešlo 
více než milion planet velikosti Země. více než milion planet velikosti Země. 
Ale Slunce je jen jednou z přibližně dvou Ale Slunce je jen jednou z přibližně dvou 
set (některé odhady hovoří až o čtyřech set (některé odhady hovoří až o čtyřech 
stech) miliard hvězd v naší hvězdné sou-stech) miliard hvězd v naší hvězdné sou-
stavě, galaxii zvané stavě, galaxii zvané Mléčná dráha. Mléčná dráha. A na-A na-
vzdory své velikosti je vlastně naprosto vzdory své velikosti je vlastně naprosto 
malé. Hvězda zvaná malé. Hvězda zvaná Pistolová hvězda Pistolová hvězda je je 
téměř dvoumilionkrát jasnější než Slunce téměř dvoumilionkrát jasnější než Slunce 
a každých dvacet vteřin vyzáří tolik ener-a každých dvacet vteřin vyzáří tolik ener-
gie jako Slunce za celý rok. Už tato jediná gie jako Slunce za celý rok. Už tato jediná 
věc přesahuje naše představy o velkole-věc přesahuje naše představy o velkole-
posti stvoření.posti stvoření.

Stvoření odhaluje Boha úžasné a neome-Stvoření odhaluje Boha úžasné a neome-
zené moci. Jeho tvůrčí síla nejen stvořila zené moci. Jeho tvůrčí síla nejen stvořila 
nebe a zemi, ale celá staletí jednala i ve pro-nebe a zemi, ale celá staletí jednala i ve pro-
spěch jeho lidu. On je Bůh, který stvořil spěch jeho lidu. On je Bůh, který stvořil 
tento svět, je vždy přítomen v tomto světě tento svět, je vždy přítomen v tomto světě 
a nikdy neopustí svůj lid na tomto světě.a nikdy neopustí svůj lid na tomto světě.

Ohromující velikost stvořeného vesmíru jen zdůrazňuje realitu Boží lásky. Ukazuje, že 
přesto, jak jsme ve srovnání se zbytkem stvoření malí, Kristus za nás zemřel. Jak bychom 
měli rozumět této skutečnosti? 

AplikaceAplikace
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BŮH, KTERÝ JE BLÍZKO
15Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlub-
ších útrobách země. 16Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, 
jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. 17Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je 
jejich počet, 18sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. (Ž 139,15–18)
26On [...] určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. 27Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, 
zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho 
z nás daleko. (Sk 17,26.27) 

Osobní studium

Bůh, který přivedl k existenci hvězdy a pla-Bůh, který přivedl k existenci hvězdy a pla-
nety, jehož úžasná síla stvořila tuto planetu nety, jehož úžasná síla stvořila tuto planetu 
a naplnila ji živým stvořením, je také Bo-a naplnila ji živým stvořením, je také Bo-
hem, který se zajímá o každého z nás. On je hem, který se zajímá o každého z nás. On je 
Bůh, který vysvobodil svůj lid z egyptského Bůh, který vysvobodil svůj lid z egyptského 
otroctví, který ho vedl na jeho putování otroctví, který ho vedl na jeho putování 
pouští, dal z nebe padat manu, způsobil pád pouští, dal z nebe padat manu, způsobil pád 
zdí Jericha a porazil nepřátele Izraele. Ten-zdí Jericha a porazil nepřátele Izraele. Ten-
týž Bůh, který uvolnil svou nekonečnou týž Bůh, který uvolnil svou nekonečnou 
moc ke stvoření vesmíru, uvolňuje tuto ne-moc ke stvoření vesmíru, uvolňuje tuto ne-
konečnou moc, aby porazil síly zla, které konečnou moc, aby porazil síly zla, které 
vedou boj o naše duše.vedou boj o naše duše.

Co nás učí následující verše o Boží blíz-Co nás učí následující verše o Boží blíz-
kosti?kosti?
2K 5,172K 5,17
Ž 139,15–18Ž 139,15–18
Sk 17,26.27Sk 17,26.27
Ko 1,17Ko 1,17

Teologové mluví o Teologové mluví o transcendenci transcendenci Boha. Boha. 
Tato myšlenka ukazuje, že Bůh je nad celým Tato myšlenka ukazuje, že Bůh je nad celým 
stvořením a ve všem ho přesahuje. Dru-stvořením a ve všem ho přesahuje. Dru-
hý koncept hovoří o hý koncept hovoří o imanenci imanenci Boha. Tento Boha. Tento 
pojem vyjadřuje, že Bůh existuje určitým pojem vyjadřuje, že Bůh existuje určitým 

způsobem i v našem světě. A jak ukazují způsobem i v našem světě. A jak ukazují 
biblické dějiny, Bůh v něm i velmi aktivně biblické dějiny, Bůh v něm i velmi aktivně 
působí. Přestože Pán přebývá „ve vyvýše-působí. Přestože Pán přebývá „ve vyvýše-
nosti a svatosti“, je zároveň s každým člo-nosti a svatosti“, je zároveň s každým člo-
věkem, který „je zdeptaný a poníženého věkem, který „je zdeptaný a poníženého 
ducha“ (Iz 57,15). Jak sám Ježíš řekl, když ducha“ (Iz 57,15). Jak sám Ježíš řekl, když 
mluvil o svých věrných následovnících: „Já mluvil o svých věrných následovnících: „Já 
v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v doko-v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v doko-
nalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi nalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi 
mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne“ mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne“ 
(J 17, 23). Boží spojení s námi již nemůže být (J 17, 23). Boží spojení s námi již nemůže být 
důvěrnější a bližší.důvěrnější a bližší.

Dobrou zprávou o našem Bohu je, že jeho Dobrou zprávou o našem Bohu je, že jeho 
velikost a moc jsou tak obrovské, že sahají velikost a moc jsou tak obrovské, že sahají 
napříč vesmírem a zároveň do života každé-napříč vesmírem a zároveň do života každé-
ho z nás. Slibuje, že nás přetvoří, zformuje, ho z nás. Slibuje, že nás přetvoří, zformuje, 
přemění v jeho obraz. Co to pro nás zname-přemění v jeho obraz. Co to pro nás zname-
ná? Bůh, který stvořil a udržuje miliardy ná? Bůh, který stvořil a udržuje miliardy 
galaxií, je nejen ten Bůh, v němž „žijeme, galaxií, je nejen ten Bůh, v němž „žijeme, 
pohybujeme se, jsme“ (Sk 17,28), ale působí pohybujeme se, jsme“ (Sk 17,28), ale působí 
také v nás, aby nám dal nová srdce, očistil také v nás, aby nám dal nová srdce, očistil 
nás od hříchu a učinil z nás nová stvoření nás od hříchu a učinil z nás nová stvoření 
v Kristu. Jak mocné a utěšující je vědomí, v Kristu. Jak mocné a utěšující je vědomí, 
že náš Bůh, Bůh s takovou mocí, nás miluje že náš Bůh, Bůh s takovou mocí, nás miluje 
a stará se o nás!a stará se o nás!

Jak se můžeme naučit čerpat naději a útěchu z pochopení Boží imanence? Nebo tě to děsí, 
protože Bůh zná tvá nejtemnější tajemství? Jak tě v tomto kontextu může evangelium 
naplnit klidem?

AplikaceAplikace
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EVANGELIUM, SOUD, STVOŘENÍ
13On [Otec] nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. 14V něm 
máme vykoupení a odpuštění hříchů: 15On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho 
stvoření, 16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak 
nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 
17On předchází všechno, všechno v něm spočívá. (Ko 1,13–17)

Osobní studium

Shrňme si poselství prvního anděla: Shrňme si poselství prvního anděla: věčné věčné 
evangelium, hodina soudu, uctívání Stvoři-evangelium, hodina soudu, uctívání Stvoři-
teletele. Všechny tři myšlenky spolu velmi úzce . Všechny tři myšlenky spolu velmi úzce 
souvisejí. Když Stvořitel u soudu posuzuje souvisejí. Když Stvořitel u soudu posuzuje 
náš život, je právě evangelium tím, co nám náš život, je právě evangelium tím, co nám 
dává naději. „Nyní však není žádného od-dává naději. „Nyní však není žádného od-
souzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“ souzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“ 
(Ř 8,1). Žádné odsouzení nyní – a už vůbec ne (Ř 8,1). Žádné odsouzení nyní – a už vůbec ne 
u soudu na konci věků. u soudu na konci věků. 

Důraz na to, že Bůh je Stvořitel, je pro pří-Důraz na to, že Bůh je Stvořitel, je pro pří-
tomnou pravdu nesmírně důležitý. A to ze-tomnou pravdu nesmírně důležitý. A to ze-
jména v souvislosti s evolučním pohledem jména v souvislosti s evolučním pohledem 
na vznik života. Evoluce, i když je oblečená na vznik života. Evoluce, i když je oblečená 
do „křesťanského“ oděvu, ohrožuje totiž sa-do „křesťanského“ oděvu, ohrožuje totiž sa-
motný základ křesťanské víry.motný základ křesťanské víry.

Přesto, uprostřed náporu evolučního my-Přesto, uprostřed náporu evolučního my-
šlení, Bůh vzbudil církev, která má již v šlení, Bůh vzbudil církev, která má již v sa-sa-
motném názvu motném názvu myšlenku stvoření v sedmi myšlenku stvoření v sedmi 
dnech – lid, který má hlásat základní prav-dnech – lid, který má hlásat základní prav-
du o Bohu, našem Stvořiteli a Vykupiteli.du o Bohu, našem Stvořiteli a Vykupiteli.

Přečti si texty Ef 3,9; Ko 1,13–17; Zj 4,11 Přečti si texty Ef 3,9; Ko 1,13–17; Zj 4,11 
a Ř 5,17–19. Co tyto verše říkají o Ježíši jako a Ř 5,17–19. Co tyto verše říkají o Ježíši jako 
Stvořiteli a Vykupiteli?Stvořiteli a Vykupiteli?

Všimněme si, jak úzce jsou spojeny obě Všimněme si, jak úzce jsou spojeny obě 
role Ježíše Krista – Stvořitel a Vykupitel. role Ježíše Krista – Stvořitel a Vykupitel. 

V momentě, kdy se jeho role Stvořitele zne-V momentě, kdy se jeho role Stvořitele zne-
važuje, jak to nevyhnutelně dělá evoluce, au-važuje, jak to nevyhnutelně dělá evoluce, au-
tomaticky se ukáže otazník i za jeho úkolem tomaticky se ukáže otazník i za jeho úkolem 
jako našeho Vykupitele. Ježíš nás přichází jako našeho Vykupitele. Ježíš nás přichází 
vykoupit z hříchu, ze smrti, z utrpení a z ná-vykoupit z hříchu, ze smrti, z utrpení a z ná-
silí. Ale když hřích, smrt, utrpení a násilí silí. Ale když hřích, smrt, utrpení a násilí 
jsou, jak učí evoluce, samotnými prostředky jsou, jak učí evoluce, samotnými prostředky 
vzniku a existence života, z čeho a proč by vzniku a existence života, z čeho a proč by 
nás Kristus měl vykoupit? Bůh nás jde vy-nás Kristus měl vykoupit? Bůh nás jde vy-
koupit ze samotného procesu, který použil koupit ze samotného procesu, který použil 
ke stvoření? Takové uvažování je nesmírně ke stvoření? Takové uvažování je nesmírně 
nebezpečnou lží.nebezpečnou lží.

A co je ještě horší, evoluce se vysmívá A co je ještě horší, evoluce se vysmívá 
samotné myšlence Ježíšovy smrti na kříži. samotné myšlence Ježíšovy smrti na kříži. 
Proč? Apoštol Pavel (viz Ř 5,17–19) neoddě-Proč? Apoštol Pavel (viz Ř 5,17–19) neoddě-
litelně spojuje Adamův první hřích se smrtí litelně spojuje Adamův první hřích se smrtí 
Ježíše. Mezi Adamem a Ježíšem je tedy pří-Ježíše. Mezi Adamem a Ježíšem je tedy pří-
mé spojení. V žádném evolučním modelu mé spojení. V žádném evolučním modelu 
nemohla přes žádného bezhříšného Adama nemohla přes žádného bezhříšného Adama 
přijít smrt, protože smrt – miliony let evo-přijít smrt, protože smrt – miliony let evo-
lučního vývoje – byla údajně právě tou silou, lučního vývoje – byla údajně právě tou silou, 
která byla ke stvoření Adama potřebná.která byla ke stvoření Adama potřebná.

Evoluce tedy hned od začátku ničí biblic-Evoluce tedy hned od začátku ničí biblic-
ký koncept kříže. Naproti tomu adventisté ký koncept kříže. Naproti tomu adventisté 
sedmého dne stojí jako živí svědci proti to-sedmého dne stojí jako živí svědci proti to-
muto omylu tím, že vyzývají svět, aby uctí-muto omylu tím, že vyzývají svět, aby uctí-
val Stvořitele.val Stvořitele.

Pokus se vlastními slovy vysvětlit, proč evoluční pohled na vznik života odporuje myšlen-
ce, že potřebujeme Vykupitele.

AplikaceAplikace
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STVOŘITEL NA KŘÍŽI
17Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané „Lebka“, hebrejsky Golgota. 18Tam ho ukřižovali 
a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. 19Pilát dal napsat nápis a připevnit 
jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. [...] 28Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; 
a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ 29Stála tam nádoba plná octa; namočili 
tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. 30Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno 
jest.“ A nakloniv hlavu skonal. (J 19,17–19.28–30)

Osobní studium

Žasneme nad Božím stvořením a Boha Žasneme nad Božím stvořením a Boha 
uctíváme jako svého Stvořitele. Stejný uctíváme jako svého Stvořitele. Stejný 
důraz však dáváme i na skutečnost, že důraz však dáváme i na skutečnost, že 
Kristus, kromě toho, že je Stvořitel, je i náš Kristus, kromě toho, že je Stvořitel, je i náš 
Vykupitel. Bůh, který nás stvořil, je tentýž Vykupitel. Bůh, který nás stvořil, je tentýž 
Bůh, který nás vykoupil. Bůh, jenž řekl Bůh, který nás vykoupil. Bůh, jenž řekl 
„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem 
podle naší podoby“ (Gn 1,26), je tentýž, jenž podle naší podoby“ (Gn 1,26), je tentýž, jenž 
na kříži volal: „Eli, Eli, lema sabachthani?, na kříži volal: „Eli, Eli, lema sabachthani?, 
to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?‘“ (Mt 27,46). Je třeba hledat další opustil?‘“ (Mt 27,46). Je třeba hledat další 
důvody, proč se máme důvody, proč se máme bát Boha bát Boha a proč a proč mu mu 
máme vzdávat slávu máme vzdávat slávu a uctívat ho?a uctívat ho?

Jak můžeme jako padlé lidské bytosti při-Jak můžeme jako padlé lidské bytosti při-
měřeně reagovat na tak úžasnou pravdu? Co měřeně reagovat na tak úžasnou pravdu? Co 
bychom mohli udělat jako odpověď na Boží bychom mohli udělat jako odpověď na Boží 
dílo pro nás? V poselství prvního anděla se dílo pro nás? V poselství prvního anděla se 
dozvídáme, co máme dělat: „Bojte se Boha dozvídáme, co máme dělat: „Bojte se Boha 
a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho 
soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, 
zemi, moře i prameny vod“ (Zj 14,7).zemi, moře i prameny vod“ (Zj 14,7).

Přečti si Janův příběh o Ježíši na kříži Přečti si Janův příběh o Ježíši na kříži 
(J 19,16–30). Při jeho čtení mysli na biblické (J 19,16–30). Při jeho čtení mysli na biblické 
texty o tom, že máme hledět na Ježíše jako texty o tom, že máme hledět na Ježíše jako 
na Stvořitele, „neboť v něm bylo stvořeno na Stvořitele, „neboť v něm bylo stvořeno 
všechno na nebi i na zemi – svět viditelný všechno na nebi i na zemi – svět viditelný 
i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i pan-i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i pan-
stva, vlády a mocnosti – a všechno je stvoře-stva, vlády a mocnosti – a všechno je stvoře-
no skrze něho a pro něho“ (Ko 1,16). Jak máme no skrze něho a pro něho“ (Ko 1,16). Jak máme 
reagovat na tak úžasný projev Boží lásky?reagovat na tak úžasný projev Boží lásky?

Výzva prvního anděla uctívat Stvořite-Výzva prvního anděla uctívat Stvořite-
le přišla poté, co se celý vesmír i Kristovi le přišla poté, co se celý vesmír i Kristovi 
následovníci dozvěděli, že ten, kdo „učinil následovníci dozvěděli, že ten, kdo „učinil 
nebe, zemi, moře i prameny vod“, přestože nebe, zemi, moře i prameny vod“, přestože 
byl Bohem, „vzal na sebe způsob služebníka, byl Bohem, „vzal na sebe způsob služebníka, 
stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se 
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to 
smrt na kříži“ (Fp 2,7.8).smrt na kříži“ (Fp 2,7.8).

Jak úžasná představa to musela být pro ty, Jak úžasná představa to musela být pro ty, 
kteří znali Ježíše už předtím, než přišel na zem kteří znali Ježíše už předtím, než přišel na zem 
jako člověk. Není divu, že ho uctívají i nebeské jako člověk. Není divu, že ho uctívají i nebeské 
bytosti. Pokud jde o nás, vykoupené jeho krví, bytosti. Pokud jde o nás, vykoupené jeho krví, 
co jiného bychom měli dělat než uctívat naše-co jiného bychom měli dělat než uctívat naše-
ho Stvořitele a našeho Vykupitele?ho Stvořitele a našeho Vykupitele?

Proč je ve světle kříže takový omyl domnívat se, že padlí lidé mohou cokoliv přidat 
k tomu, co učinil Kristus na kříži? Které z našich činů a snažení by mohly jakkoli „vylepšit“ 
to, co už pro nás Stvořitel a Vykupitel udělal?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Uctívání Boha je ústředním bodem Písma a vždy bylo problémem nejen pro celé lidstvo, Uctívání Boha je ústředním bodem Písma a vždy bylo problémem nejen pro celé lidstvo, 

ale také pro Boží lid. V celém Starém zákoně proroci kárali Boží lid, že uctívá jiné bohy nebo ale také pro Boží lid. V celém Starém zákoně proroci kárali Boží lid, že uctívá jiné bohy nebo 
že uctívá Hospodina podle tradic pohanského světa. Konflikt mezi uctíváním Boha a uctí-že uctívá Hospodina podle tradic pohanského světa. Konflikt mezi uctíváním Boha a uctí-
váním jiných „bohů“ patří k samotné podstatě velkého sporu a je doprovázen ignorováním váním jiných „bohů“ patří k samotné podstatě velkého sporu a je doprovázen ignorováním 
Božího zákona.Božího zákona.

„Uctívání se týká nejzákladnějšího aspektu lidské existence v tom, že souvisí s tím, co by „Uctívání se týká nejzákladnějšího aspektu lidské existence v tom, že souvisí s tím, co by 
lidé jako živí tvorové měli dělat, když jsou konfrontováni s přítomností Stvořitele. [...] Jen ti, lidé jako živí tvorové měli dělat, když jsou konfrontováni s přítomností Stvořitele. [...] Jen ti, 
kteří jsou naživu, mohou uctívat Pána; mrtví ho nemohou chválit a uctívat. [...] Ten, který kteří jsou naživu, mohou uctívat Pána; mrtví ho nemohou chválit a uctívat. [...] Ten, který 
nás stvořil, nás zve, abychom mu předali své životy v aktu uctívání, abychom je od něho do-nás stvořil, nás zve, abychom mu předali své životy v aktu uctívání, abychom je od něho do-
stali zpět obohacené a využili je pro dobro druhých. Uctívání souvisí se samotnou povahou stali zpět obohacené a využili je pro dobro druhých. Uctívání souvisí se samotnou povahou 
a účelem naší existence a s potřebou mít mimo nás samotné jakési a účelem naší existence a s potřebou mít mimo nás samotné jakési měřítkoměřítko, které nás osvo-, které nás osvo-
bozuje od sobectví. Neuctívat Boha znamená ztratit důvod existence; znamená to existovat bozuje od sobectví. Neuctívat Boha znamená ztratit důvod existence; znamená to existovat 
ve stavu dezorientace, a proto umírat, směřovat k úplnému zániku, protože jsme odpojeni ve stavu dezorientace, a proto umírat, směřovat k úplnému zániku, protože jsme odpojeni 
od samotného zdroje života.“ (Ángel Manuel Rodriquez, od samotného zdroje života.“ (Ángel Manuel Rodriquez, The Closing of the Cosmic Conflict: The Closing of the Cosmic Conflict: 
Role of the Three Angels’ Messages. Role of the Three Angels’ Messages. Nepublikovaný rukopis, s. 42)Nepublikovaný rukopis, s. 42)

Otázky k rozhovoru
1.  Zabývejte se více myšlenkou, proč v padlém světě nestačí být stvořen Bohem. Proč 

také potřebujeme zaslíbení vykoupení?
2.  Zamyslete se nad nějakou zkušeností, ve které jste viděli, jak Boží moc působí ve va-

šem životě. Jakým způsobem vám Bůh takto osobně ukázal svou lásku? Uvažujte nyní 
nad tím, že toto je Bůh, který stvořil celý vesmír! A tento Bůh nás miluje tolik, že se stará 
o náš život. Proč by nás tato skutečnost měla nejen naplňovat klidem, ale také nás vést 
k pokoře?

3.  Pokud by byla evoluce realitou, jak bychom mohli uctívat Stvořitele, který použil miliardy 
let smrti, násilí, ničení, utrpení a hromadného vymírání, aby nás stvořil, a zároveň nám 
poskytl úplně jiný příběh v Genesis o tom, jak jsme byli stvořeni? Měli bychom ho přesto 
uctívat? Proč? Protože nám tisíce let lhal o tom, jak jsme se na zemi objevili?
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