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ÚVOD

I132

Ve dvou následujících čtvrtletích budeme studovat 
řadu základních bodů biblického učení. Nebudeme 
pouze opakovat známé pravdy, ale budeme se snažit je 
při našem osobním i společném studiu prohloubit.

V dnešní době se řada křestanů snaží zpochybňovat 
některé biblické skutečnosti a ani my nejsme ušetřeni 
těchto vlivů. Proto je nutné, abychom „každý den zkou
mali v Písmě, zdali tomu tak je“. (Sk 17,11) Opravdové 
studium Písma nám pomůže získat pevnou víru, vědo
mí osobního společenství s Pánem Ježíšem, takže bu
deme moci říci „vím, komu jsem uvěřil“ (2 Tim 1,12) 
a budeme schopni vydávat o něm přesvědčivé svě
dectví.

Při studiu každého bodu víry bychom si měli klást 
dvě základní otázky. Předně jak je tento bod víry 
spojen s Ježíšem Kristem, jak v něm ústí. „Ježíš Kris
tus, jeho povaha a dílo jsou středem a jádrem kaž
dé pravdy, on je řetězem, na který navlékáme dra
hokamy pravdy. V něm se uzavírá celá soustava bodů 
biblických pravd.“ (RH,15.8.1893). Tu druhou otázku 
bychom měli pokládat sobě: Jaký dopad bude mít 
studovaná látka na můj současný život? Co se v něm 
dnes musí změnit?
Poznámka: Za jednotlivými otázkami je někdy uvá
děno víc biblických veršů. První zpravidla obsahuje 
odpověď na otázku, zatímco další jsou určeny pouze 
k podrobnějšímu domácímu studiu. V sobotní Škole 
je obvykle nebudeme číst, budeme odpovídat jen tím 
nej výstižnějším.



1. úkol — 7. července 1990

božské a lidské. Bible obsahuje 
Boží pravdy vyjádřené lidským jazykem. Zjevuje nám, 
jak bylo skloubeno božské s lidským. Takové spo-
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BÚH ZJEVUJE SVOU LÁSKU
Základní verš: 2 Tim 3,16—17

Bůh se nám zjevuje ve svém Slovu. Překročil pro
past, kterou způsobil hřích, a přichází k nám. Zjevuje 
nám svou povahu, svoji vůli a nabízí nám vykoupení.

Bůh nám neseslal bibli přímo z nebe, ani si ne
najal tým písařů, kterým by nadiktoval její text. 
Pisatelům bible však vnukl své myšlenky, své po
selství. Používal k tomu vidění, sny anebo anděly, 
kteří hovořili s proroky. Proroci potom tato poselství 
zaznamenali vlastním jazykem. I když se tedy na 
psaní bible podílelo mnoho lidí, má přece jen jednoho 
autora.

Ústřední postavou psaného slova je živé Slovo — 
Ježíš Kristus. Ústředním tématem bible je Boží lás
ka, projevená v životě, učení a smrti Pána Ježíše 
Krista.

Bible se však zabývá také historií, proroctvím, otáz
kami věrouky, životopisy, poezií a poskytuje nárr 
mnoho rad. Jejím vrcholným cílem je však přivěsí 
čtenáře k tomu, aby navázal osobní vztah k Bohu. 
Také při studiu bible platí přísloví: „Jsme tím, čím 
se živíme.“ •
Dvojí Boží Slovo
1. Co tvrdí pisatelé bible o zdroji svých poselství? Co 
bible nabízí těm, kteří uznávají její inspiraci? 1 Tes 
2,13

Bible nedokazuje, že je Božím slovem. Osobuje si 
však božskou autoritu a ukazuje na svůj božský pů
vod. Dokazuje ho tím, co působí v životě lidí, kteří 
ji přijali jako Boží slovo.
2. Na které jiné „Slovo“ poukazuje bible jako na Bo
ží zjevení? Jan 1,1—2.14

Jako adventisté sedmého dne chápeme zjevení na 
dvou rovinách



jenf existovalo i v Kristově přirozenosti, který byl 
Synem Božím i Synem člověka. O bibli platí, jako 
platilo o Kristu, že „Slovo se stalo tělem a přebývá-: 
lo mezi námi.“
3. Jak nám 2 Petr 1,19—21 vysvětluje skutečnost, že 
bible má božského autora, přestože byla napsána pro* 
roky?

Bible je sbírkou mnoha starověkých knih. Její prv
ní kniha vznikla přibližně roku 1500 př. n. 1. a posled
ní kolem roku 100 našeho letopočtu. Bible je po
zoruhodná tím, že její pisatelé nezaznamenávají 
své myšlenky. Psali pravdy, které jim „vnukl“ Boží 
Duch. 40 pisatelů psalo v různých oblastech Palestiny, 
v Babylóně, a dokonce i v Římě. Bůh si pro toto dílo 
použil lidi nejrúznějšího postavení a pracovního za
řazení.
4. Bylo Boží zjevení nutné? Nedokázali by lidé sami 
porozumět duchovním skutečnostem? 1 Kor 2,14; 2 
Petr 1,21

Lidé by sami nikdy nedokázali proniknout za hra
nice materiálního světa. Proto se Bůh chopil inicia
tivy a přiblížil se k nám. Uschopnil lidi, aby dokázali 
přijmout zjevení, které přichází z jiného světa. Zje
vení není produktem historie, ani výtvorem člověka. 
Je to Boží poselství, které člověk sám nemůže ob
sáhnout. A přece patří nám — má nás nejen informo
vat, ale měnit a přinést nám záchranu. Poselství, stej
ně jako Kristus, přišlo z nebe, aby nám pomohlo 
v naší ztracené situaci.

Tak jako se v Ježíši Kristu sloučila božská a lidská 
přirozenost, vyjádřil Duch svátý v bibli božské pravdy 
lidskými výrazy. Bibli psali lidé, ale ona člověka 
nekonečně přesahuje. Z jejich stránek k nám lidský
mi slovy a příběhy promlouvá sám Bůh.
Důkazy inspirace bible

Bibli psali rozliční pisatelé v různých dobách a na 
různých místech. A přesto tak výrazně vyniká její 
jednota, která je nepopiratelným důkazem, že bible 
je skutečně Božím slovem.
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5. Co o inspiraci Písma zdůrazňují texty 2 Tím 3,16; 
ňím 1,16 (Iz 40,8 a Jer 28,9)?

Apoštol Petr napsal, že v Písmu jsou některá mís
ta „těžko srozumitelná.“ (2 Petr 3,16). Nevěrci je pou
žívají jako argumenty proti bibli. Často však právě 
ona jsou mocným důkazem Boží inspirace. Právě ob
sáhlost a hloubka poselství bible se má stát. zákla
dem růstu naší víry v bibli jako Boží inspirované 
slovo.

„Bible podává pravdu tak prostě, a tak dokonale 
přizpůsobenou potřebám a tužbám lidského srdce, že 
dokáže uchvátit i největší vzdělance, avšak umožňuje 
poznání cesty spasení i nevzdělaným a nej prostším. 
Jednoduše vyjádřené pravdy pojednávají o věcech 
tak vznešených, dalekosáhlých a nekonečně přesahu
jících schopnosti lidského chápání, že jsme s to je 
přijmout jen proto, že je vyřkl Bůh ... Lidský rozum 
se sklání před majestátem Božího zjevení.“ (CK.73)
6. Je možné, aby se Boží pravda měnila v proměnách 
času a dějin? Jan 17,17; 2 111,7—9

Bůh se nemění, a proto je i neměnné jeho zjevení 
v Písmu. On sám zvolil jedinou cestu pro záchranu 
člověka, a proto nemůže být změněn ani záznam o ní 
v bibli. Boží slovo nás vede ke spasení a k poslušnosti. 
Ve světě zvratů a proměn, přeskupování hodnot a 
protichůdných „pravd“ zůstává jen jedna neměnná, 
Boží pravda.
Jak můžeme porozumět bibli
7. Co všechno můžeme získat zkoumáním Písma? Př 
3,1—4

Když objevujeme poklady Božího slova, naše srdce 
naplňuje radost. Odměna daleko přesahuje vynalo
žené úsilí. Kristus vyprávěl v jednom podobenství 
o radosti muže, který byl tak nadšen objevením skry
tého pokladu, že všechno prodal, jen aby ho získal. 
Opravdu nic by nám nemělo zabránit v získání věč
ných hodnot.
8. Co je nezbytným předpokladem pro pochopení bib
lických pravd? Př. 28,5; Jak 1,5

Bibli bychom nikdy neměli studovat bez modlitby.
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Dříve než ji otevřeme, prosme Boha v modlitbě, aby 
nás jeho Duch osvítil. On to učiní. Měli bychom od
ložit všechny předsudky a umožnit Duchu svátému, 
aby nás uvedl do veškeré pravdy (Jan 16,13).
9. Proč je vedení Duchem svátým základním před
pokladem pro pochopení Písma? 2 Petr 1,20 (1 Kor 
2,11—14; Jan 16,13)

Jakmile otevíráme bibli, měli bychom si uvědomit, 
že je to zvláštní kniha. Běžné způsoby studia zde 
nestačí. Kdo chce sledovat trojrozměrný film, musí 
si vzít zvláštní brýle, které to umožňují. Obrazně 
můžeme říci, že Bůh pro nás také připravil „zvláštní 
brýle“, totiž vedení Duchem svátým. Ten, kdo způ
sobil, že bible vznikla a inspiroval její pisatele, sám 
přichází, aby nám pomohl v bibli najít plán záchrany.
10. Jakou další radu pro studium pravdy nám dává 
Bůh? Iz 28,10 (Kralický překlad)

Chceme-li získat celkový obraz o určité pravdě, pak 
musíme porovnávat jednotlivé texty bible, které o ni 
hovoří. Než přistoupíme k další části, musíme dobře 
porozumět předchozímu textu. Nikdy bychom neměli 
vytrhnout text ze souvislosti a připisovat mu něco, 
co tam prostě není, co Bůh nezjevil.

„Měli bychom si přečíst jeden verš z bible a sou
středit svou mysl na to, abychom objevili myšlenku, 
kterou pro nás Bůh do verše vložil. Pak se jí musí
me obírat tak dlouho, dokud ji nepřijmeme za vlast
ní.“ (TV,272)
11. Co by se mělo v našem životě stát, když se lépe 
seznámíme s Boží vůlí? Jan 7,17; 1 Tes 2,13

Pokud se pod vlivem Božího slova náš život nemění, 
chyba je určitě v nás. Nemůžeme za to obviňovat 
Boha. Pokud chceme ještě proniknout hlouběji do 
jeho zjevení a poznat další pravdy, musíme žít pod
le toho, co nám již zjevil.
12. Má cenu učit se některé části bible zpaměti? Z 
119,11
Význam studia bible
13. Proč je pro křesťana tak důležité denní studium 
Písma? Jan 5,39; Sk 17,10—11



jeho službou? Ž 119,105.165 (Mat 4,4;
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Každý den bychom se měli naučit' z Písma něco 
nového. Zabývejme se jím se stejnou horlivostí, jako 
když hledáme poklad.. Vždyť Písmo obsahuje slova 
věčného života.
14. Jak souvisí studium Písma s duchovním růstem 
křesťana a s 
Rím 10,17)
Slovo zjevuje SLOVO
15. Jaké poznání a jakou nabídku přijímáme pro
střednictvím Písma? Mat 11,28; Zj 1,1—3

Bible nám zjevuje zvláštním způsobem Boha — skr
ze Ježíše Krista. Kristus je nejnázomějším zjevením 
Boží povahy, které kdy svět mohl spatřit. Je ztěle
sněním Božího myšlení a jeho záměrů.

Kristus je jádrem, obsahem i souvislostí Písem. Kdy
bychom z bible vyjmuli Krista a plán spasení, nezů
stalo by v ní už nic podstatného. Všechno v Písmu 
poukazuje na Krista, jako na „radostné poselství“. 
Souhrn a naučení

Bůh vykonal dva velké činy pro záchranu ztra
ceného lidstva. Dvakrát dal lidem své Slovo a v obou 
případech předivně spojil božské s lidským. Dal lidem 
psané slovo — bibli, aby mohli pochopit jeho plán 
spasení. Duch Boží vedl pisatele, aby lidským jazy
kem v lidských podmínkách vyjádřili Boží zájem 
o člověka. Jádrem Písma se stalo pravé SLOVO — 
Ježíš Kristus, Boží Syn. Sloučil v sobě božské i lid
ské, aby nám přiblížil Boha a zachránil nás. Oprav
dové studium Písma pod vedením Božího Ducha nás 
seznamuje s Ježíšem, který nás přijímá do Boží ro
diny.

Zjevuje tvůj denní vztah k bibli, že máš úzký kon
takt s Ježíšem? Dokazuješ ve svém praktickém životě, 
že přijímáš bibli jako inspirované Boží slovo? Snažíš 
se pomoci druhým, aby se i oni sami mohli sezná
mit s autorem bible?



2. úkol — 14. července 1990

BÚH ZJEVUJE SVOU PODSTATU
Základní verš: 5 Moj 6,4—5

Jedna žena se ptala učitele sobotní školy: „Ke ko
mu se vlastně obracím v modlitbě? K Otci, k Synu, 
nebo k Duchu svátému?“ Pak vysvětlila své pocity. 
Zdálo se jí, že když modlitbu adresuje Otci, nehovo
ří s Ježíšem, a když mluví k Ježíši, ignoruje Otce.

Modlíme se k Otci ve jménu Ježíše Krista prostřed
nictvím Ducha svátého. Je možné ovšem se obracet 
s modlitbou přímo k Ježíši (Sk 7,59). Pokud považu
jeme Otce, Syna i Ducha svátého za jedno, pak mod
litbou k Otci adresujeme vlastně i Synu a Duchu 
svátému. Zcela jistě jsou tři božské osoby, avšak je
den Búh, který nás nekonečně miluje.

Lidé ve všech dobách věřili, že existuje mnoho růz
ných bohů. Izraelité však byli na rozdíl od okolních 
národů monoteisté — věřili v jednoho Boha. Žalmista 
napsal: „Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hos
podin učinil nebe.“ (Ž 96,5) Křesťanská církev při
jala biblické učení, že je jeden Búh: Otec, Syn a 
Duch svátý. Většina křesťanů souhlasí s tím, že učení 
o třech božských osobách je hluboké tajemství přesa
hující lidské chápání. Měli bychom vírou přijmout to, 
co nám Bůh o sobě zjevil v Písmu. Tím nejdúležitěj- 
ším je poznání, že máme Spasitele, který byl ocho
ten za nás položit život.
Jeden Búh
1. Jak Mojžíš vyjádřil víru Izraele v jednoho Boha?* 
5 Moj 6,4; 4,35 '

Hebrejské znění 5 Moj 6,4 říká doslova: „Jahve náš 
Búh, Jahve (je) jeden.“ Bůh se prorokům neustále 
zjevoval jako Jediný (Ž 83,19; Iz 43,10). Žádný jiný 
Bůh kromě Hospodina přece neexistoval.
2. Co učil Pán Ježíš o této otázce? Mař 12,28—34

Pán Ježíš zdůraznil starozákonní učení o jednom 
Bohu. Apoštolově učili totéž (1 Koř 8,4; Jak 2,19). 
Musíme si být vědomi, že při studiu Boží podstaty
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lidský vztah.
3. Jaký je vzájemný vztah tří božských osob? Jan 
14,9—10; Mat 28,19

„Hospodin, věčný, jsoucí a nestvořený, zdroj a udr
žovatel všeho, je jediný, jemuž přísluší nejvyšší úcta 
a zbožňování.“ (PP.221)

„Otec je plností božství, není možné ho spatřit smr
telným zrakem. Syn je projevenou plností božství... 
Utěšitel, kterého Kristus zaslíbil po svém nanebe
vstoupení, je Duchem veškeré plnosti božství V ne
beské Trojici jsou tři žijící osoby. Ve jménu těchto 
tří velkých mocí — Otce, Syna a Ducha svátého — 
jsou křtěni všichni, kteří vírou přijímají Krista...“ 
(Ev,614)
Božství Ježíše Krista
4. Je Ježíš Kristus opravdu Bohem? Kol 1,19 (2,9; Iz 
9,6)

Bible učí, že Ježíš Kristus je vpravdě Bohem. V mo
ci a autoritě je roven Otci a je s ním tajemně sjed
nocen. Kristus není jiný ani menší Bůh. Je ve své 
podstatě a svými vlastnostmi tak úzce spjat s Otcem, 
že každý, kdo zná. jeho, zná i Otce.
5. Co nechtěli a nedokázali Ježíšovi současníci přij
mout? Proč je to tolik popouzelo? Jan 5,18; Jan 8,58 
(Jan 10,30—33.38)

Ježíš tvrdil, že je rovný Bohu. Vztahoval na sebe 
slavné „JÁ JSEM“ (Jan 8,58), kterým se v době Moj
žíšově představil sám Jahve (Ex 3,14). Jeho součas
níci ho chtěli kamenovat, protože to pro ně bylo nej
těžší rouhání. Podobně reagovali, když řekl: „Já. a 
Otec jedno jsme.“ (Jan 14,9—10)

se dotýkáme nekonečného tajemství, a přece nám 
bylo něco z tohoto tajemství zjeveno (5 Moj 29,29).

Písmo neučí nic, co by protiřečilo výpovědi, že je 
jen jeden Bůh. Učení o Boží Trojici nehovoří o třech 
samostatných Bozích, kteří jsou pouze duchovně a 
mravně sjednoceni. Ježíš řekl: „já jsem v Otci a Otec 
je ve mně.“ (Jan 14,10) Filipovi to vysvětlil slovy: 
„Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (v.9) K vysvětlení tohoto 
tajemství nelze použít žádné lidské přirovnání, žádný



Pavel v Kol 1,19 a 2,9 zdůrazňuje, že v Kristu pře
bývá plnost božství. Slovo „plnost“ znamená „úplnost, 
plnou míru“. To samozřejmé neznamená, že Otec a Syn 
jsou jedna osoba. Znamená to však, že i když jsou 
rozdílné osoby, Ježíš byl a stále zůstává „výrazem 
Boží podstaty“ (Žid 1,3).
6. Vztahuje někde Nový zákon starozákonní pojem 
Jahve (Hospodin) na Ježíše Krista? Iz 40,3 a Mat 3,3 
(Iz 8,13—14 a 1 Petr 2,7—8; Iz 6,5 a Jan 12,41)
Osobnost a Božství Ducha svátého

Duch svátý není pouhou silou, vlivem či mocí, která 
působí na lidská srdce. Je osobou, jež je ve své pod
statě, autoritě a moci rovna Otci i Synu.
7. Jaké projevy osoby Ducha svátého uvádějí násle
dující texty? Jan 14,26; 16,13; Sk 16,6—7; 1 Koř 12,11 
(Ef 4,30; Iz 63,10)

Protože Duch svátý je božský Učitel, víme, že má 
intelekt. Vede člověka podle své vůle, rozděluje dary, 
je možné ho zarmoutit. To všechno dokazuje, že je 
samostatnou osobou, která je schopna myslet, cítit a 
jednat.
8. Jaké podoby na sebc přijímal Duch svátý při růz
ných příležitostech? Skut. 2,3—4; Mat 3,16; Ez 8,1.3

„Duch Hospodinův“, který promluvil k Davidovi 
(2 Sam 23,2) je totožný s „Bohem Izraele“ (v. 3). Duch 
svátý inspiroval pisatele bible (2 Petr 1,21). Byl to 
Bůh (2 Tim 3,16). To je pouze několik příkladů z Pís
ma, které označují Ducha svátého jako Boha. Duch svá
tý je zdrojem duchovní moci pro Boží lid (Mich 3,8; 
Sk 1,8).
Jediný Stvořitel — Otec, Syn a Duch svátý
9. O kolika Stvořitelích hovoří bible? Mal 2,10 (1 Petr 
4,19; 1 Moj 1,26)

Použití množného čísla v 1 Moj 1,26 ukazuje, že 
v díle stvoření spolupůsobily všechny tři osoby Boží 
Trojice.
10. Kdo je podle následujících textů Stvořitel? 1 Moj 
1,1; 1 Koř 8,6 (Žid 1,2—3; Job 33,4)

Stvořitel — jde o tři božské osoby: Otce, Syna a
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Ducha svátého. Mezi nimi je tak úzké a nepochopitel
né pouto, že Písmo mluví pouze o Stvořiteli.

Kristus i Duch svátý mají všechny výsady a moc jako 
Otec. V Písmu není ani náznak toho, že by Duch svá
tý či Syn byli méně než Otec. Všechny texty, které 
hovoří o tom, že Otec je větší než Syn (Jan 14,28) nebo 
že ví více než Syn (Mař 13,32), se vztahují na dobu, 
kdy Kristus žil na této zemi. Když se Kristus stal 
člověkem, nepřestal však být Bohem. Chtěl nám uká
zat, jak člověk může žít v naprosté poslušnosti Boží 
vůle a v úplné závislosti na Bohu.
Otec. Syn a Duch svátý mají shodné rysy

Otec, Syn i Duch svátý jsou „plnost Božství“ (Kol 
2,9), proto mají shodné rysy. Jisté nás povzbudí, když 
budeme vědět, které rysy to jsou. Nekonečné schop
nosti Bohu Otci, Synu i Duchu svátému umožňují, aby 
tak chránil a vedl svůj lid.
11. Co nás bible učí o moci Otce, Syna a Ducha 
svátého? Job 42,1; Mat 28,18 (Rím 15,19)
12. Které další schopnosti má Bůh? Z 147,5; Jan 16,30 
(Z 139,7—10)

Nekonečně mocné bytosti, která by však nemilovala, 
bychom se museli bát. Náš Bůh (Otec, Syn i Duch 
svátý) nás tolik miluje, že byl sám ochoten nesmírně 
trpět, aby nás zachránil od věčné smrti.

Když vírou přijmete Ježíše jako Spasitele, „Boží 
láska“ bude „vylita do našich srdcí skrze Ducha svá
tého, který nám byl dán.“ (Rím 5,5) Všemohoucí, vše
vědoucí a laskavý Bůh chce žít v nás, a tak náš život 
naplnit svým božským životem a láskou (Gal 2,20).
Souhrn a naučení

Učení o Boží Trojici má úzkou souvislost s naším 
duchovním životem a spasením. Kdyby byla pravda, 
že Kristus je pouze stvořenou bytostí, znamenalo by 
to, že na Golgotě nebyla přinesena nejdražší oběť, že 
Bůh nebyl ochoten zaplatit za naše vykoupení nejvyšší 
cenu, a Kristus by nám nemohl zajistit věčný život.

Považujeme-li Syna a Ducha svátého za nižší by
tosti, než je Otec, náš vztah k nim nebude takový, jaký
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BÚH SE ZJEVUJE
Základní verš: Jan 14,7

Mnozí lidé jsou dnes přesyceni kultem vlastního „já“, 
a proto hledají něco lepšího. Skutečně existuje něco, 
v čem lze nalézt plné uspokojení — je to poznání Boha. 
Bůh si přeje, abychom ho poznali, a proto se nám zje
vil různými způsoby — především však v Ježíši Kris
tu, jak nám o tom svědčí Písmo.

Bible se vůbec nesnaží dokazovat Boží existenci, 
protože ji považuje za samozřejmou. Už první slova: 
„Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi“ (Moj 1,1) doka
zují, že Bůh existoval dříve, než stvořil svět. On je 
Tvůrcem a Zdrojem života i hmoty.

Je sice pravda, že o Bohu mnoho nevíme, protože 
nám mnohé nezjevil. K tomu, co nám nezjevil, patří 
jeho podstata, věčná existence, nekonečnost a vše
vědoucnost. Jeho povahu však můžeme do určité míry 
poznat z toho, jak s námi jedná, a z toho, co nám 
o sobě řekl. Bůh nám zjevil všechno, co je důležité pro 
naše spasení.
Naše poznání Boha je omezené
1. Co nám říká Písmo o hranicích, které nám brání 
plně poznat Boha? Job 11,7 (Z 145,3; Iz 55,8)

Představme si, jak se Albert Einstein snaží vysvětlit 
teorii relativity tříletému dítěti. Není v žádném pří
padě schopno pochopit, co objevil významný vědec. 
Když se snažíme pochopit Boha, jsme všichni v po
dobné situaci. Vždyť nejsme schopni postihnout moc

by měl být.V Boží Trojici k nám přicházejí tři stejné 
osoby, klepou na naše srdce a nabízejí nám své spo
lečenství. Dnes ještě musíme tajemství Trojice přijí
mat vírou v naději, že v Božím království mu lépe 
porozumíme.

Jsem ochoten přijmout Boha za svého milujícího 
Otce, Ježíše Krista jako nejvyššího Pána a Ducha 
svátého za vůdce na cestě do Božího království?

3. úkol — 21. července 1990
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a velikost andělů, natož abychom obsáhli podstatu a 
majestát Boží.
2. Co bylo a stále je příčinou toho, že nás od Boha 
dělí nepřekonatelná bariéra? Iz 59,1—2 (1 Moj 3,22— 
—24)

Lidská neposlušnost, hřích způsobil odcizení člověka 
od Boha. Člověk se od pádu do hříchu nemůže stýkat 
s Bohem přímo. Není možné, aby poznal Boha vlastním 
úsilím. Hovoříme-li o Bohu, jsou lidská, slova nedo
statečná, vždyt ani náš rozum si nedokáže vytvořit 
o Bohu správnou představu. Jedním z důvodů, proč 
Ježíš Kristus žil víc než třicet let na této zemi, bylo, 
aby svým životem představil Boží lásku. Proto Pán 
Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, 
znali byste i mého Otce.“ (Jan 14,6—7)
3. Boha nikdy úplně nepochopíme. Jakým způsobem 
je přesto možné navázat s ním kontakt a hluboký 
vztah? Žid 11,1.6
Bůh jako věčný Otec
4. Jak Ježíš Kristus popsal Boha samařské ženě v roz
hovoru u studny? Jan 4,24

Pán Ježíš nechtěl říci, že Bůh je jen jakási pasivní 
a beztvará síla. Neřešil zde otázku, jak Bůh vypadá, 
ale ukázal na jeho moc a lásku. Boží přirozenost je 
pro nás zcela nepochopitelná, neměli bychom ji žád
ným způsobem ztotožňovat s naší přirozeností. Bůh je 
nadpřirozený, vymyká se našemu chápání, existuje 
v nám nedosažitelném rozměru.

Hebrejské pojetí je spíše konkrétní než abstraktní. 
Bůh existuje v prostoru, i když ho svým zrakem ne
vidíme. Lidé byli stvořeni k jeho obrazu (1 Moj 1,27), 
a to naznačuje, že má určité tvary a formu. Bible Bo
ha popisuje jako osobu, která mluví, slyší, vidí, píše, 
Čte, lituje zlého, je zarmoucena či projevuje radost. 
Avšak lidská slova a projevy jsou jen velmi nedoko
nalým vyjádřením toho, co Bůh prožívá a kým je.
5. Na které další charakteristické Boží rysy upozorňují 
následující biblické texty? 2 Kor 1,1.3; ítím 2,16 (Iz 
55,7; 5 Moj 29,29)



Z těchto výroku poznáme, že Boha nemůžeme vtěs
nat do svého pojetí osoby. Bůh je Nejvyšší, Stvořitel, 
a udržovatel veškerého stvoření. Bůh je všemohoucí 
(Zj 19,6), veliký a svátý (Iz 57,15), vševědoucí (1 Jan 
3,20), nekonečně moudrý (Ef 1,8) a všudypřítomný (Z 
139,7—10). Není ve své činnosti omezen ani časem ani 
prostorem. Ve svém rozhodování a činnosti je naprosto 
nezávislý. Když se pro něco rozhodne, své rozhodnutí 
také realizuje.
6. Co nás chtěl Ježíš naučit tím, že Boha nazýval Ot
cem? Mat 11,25—27 (Mař 14,36; Luk 10,22;Jan 17,5)

Kristus způsobil, že jsme syny a dcerami nebeského 
Otce (Jan 1,12—13). Bůh není pouze nějakou neosobní 
silou či energií ve vesmíru, ale naším laskavým Ot
cem.
Co o Bohu zjevuje dílo stvoření?
7. Do jaké míry nám příroda zjevuje Boha? Rím 1,20

V okamžiku stvoření, kdy všechno vyzařovalo pů
vodní dokonalost, byla příroda výrazem Božího myš
lení, jeho podstaty a dobroty. Celá příroda zjevovala 
Boží moudrost a lásku. Avšak od chvíle, kdy Adam 
s Evou zhřešili, začal hřích degenerativně působit na 
svět. „Avšak i nadále nám vypráví o svém Stvořiteli, 
pokud jí dokážeme správně porozumět.“ (KP,8)
8. Jak rozsáhlé je podle žalmisty svědectví přírody 
o Stvořiteli? Z 19,1—4

R. Voskvyl, profesor chemie na wheatonské univer
zitě, řekl: „Nikdo nemůže správně poznat Boha pouze 
na základě přírody. Vědci mohou sice směřovat k věč
nosti, nikdy však nemohou úplně poznat Boha. Člověk 
je pouhým Božím stvořením, a proto nemůže Boha 
poznat pouze výzkumem, potřebuje zvláštní svědectví, 
a to nám bylo dáno v bibli.“ (Moderní věda a křesťan
ská víra, 4)
9. Proč nám příroda někdy nabízí jiný obraz Boha, 
než jaký přináší bible? Rím 8,19—22

Autor bible je totožný s autorem knihy přírody, a 
proto mezi oběma formami zjevení nemohou být roz
díly, pokud jim správně rozumíme. Zjevné rozdíly 
mezi nimi musíme vysvětlit tím, že příroda je poru-
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přírody a

šená hříchem a náš omezený rozum není schopen plně 
pochopit ani Boží stvoření, ani Boží činnost. Svědectví 
přírody a Božího slova je tak přesvědčivé, že jen 
nerozumní lidé mohou říkat „Není Boha.“ (Ž 14,1)
Jaký je Bůh?
10. Jakou představu o Bohu mělo mnoho lidí ve sta
rozákonní době?

Satan se snažil a stále se snaží vykreslit Boha, o kte
rém svědčí Starý zákon, jako přísného a tvrdého. Ja
koby Bůh chtěl člověka pouze sledovat, soudit a tres
tat. Takovou představu o Bohu měli i mnozí. Židé 
v době Pána Ježíše. Když však správně porozumíme 
Starému zákonu, setkáme se s laskavým a milosrdným 
Bohem, který je však také spravedlivý. Bůh vyžaduje 
poslušnost, avšak sám zaplatil nekonečnou cenu, aby 
lidem umožnil, aby mohli být poslušní.
11. Jak žalmista vykreslil Boží velikost a dobrotu? 2 
33,5; 103,8 (111,9; 147,5)

Boží láska je nepodmíněná, je projevem Božího svo
bodného rozhodnutí, projevem Boží svrchovanosti (Jer 
31,3). Proroci uváděli různé důvody Boží lásky vůči 
Izraeli: miloval je kvůli jejich otcům (5 Moj 7,8), vy
volil je kvůli svému jménu (Ez 20,9), aby potrestal 
okolní národy (5 Moj 9,4—5). Výčet důvodů ovšem 
není, úplný. Boží jednání a láska zůstávají tajemstvím, 
které nedokážeme pochopit.
12. Jak charakterizuje Boha Nový zákon? 1 Jan 4,8.16

Z uvedeného textu vyplývá, že nikdy nebyla doba, 
kdy by Bůh nebyl láska, Jan zde přináší jedinečnou 
Boží charakteristiku, kterou plně nedokážeme vystih
nout. Bůh zjevoval svou lásku postupně, k vyvrchole
ní došlo na golgotském kříži. To byla chvíle největ
šího projevu lásky ve vesmíru (Jan 3,16; 1 Jan 3,1—2).
Bůh zjevený v Synu a v Duchu svátém
13. Jaký další způsob poznání Boha nám ukázal Pán 
Ježíš? Jan 14,9

Ve chvíli, kdy se Kristus sklonil a umýval nohy, 
nabízel také odpuštění svému zrádci, a tak zjevil, ja
ký je Otec (Jan 13,11—14). Bůh je láska. Když Ježíš
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BŮH ZJEVUJE SVÉHO SYNA
Základní verš: Žid 7,26—27

Bůh podstoupil nesmírné riziko, když stvořil svobod
né bytosti se schopností přijmout či odmítnout jeho 
lásku. Závažnost tohoto rizika se projevila ve chvíli, 
kdy se Lucifer rozhodl zorganizovat svou vlastní vlá
du a na svoji stranu strhl celou třetinu andělů, aby 
s ním bojovali proti Bohu.
146

sytil hladové (Mař 6,39—44), uzdravoval nemocné (Mař 
9,25—27; Mat 9,35), slepé (Mař 8,23—26) i malomoc
né (Luk 5,12—13), křísil mrtvé (Mař 5,35—42) a od
pouštěl hříšníkům (Jan 8,4—11), umožnil lidem, aby 
viděli Otce, jak skrze Krista působí ve prospěch člo
věka — pomáhá, vysvobozuje a nabízí věčný život. 
14. Jak nám Duch Boží pomáhá pochopit Otce a jak 
nám prakticky dokazuje jeho vztah k nám? Rím 8,26— 
27

Nejnáročnějším příkladem Boží lásky je nepochyb
ně podobenství o marnotratném synu a laskavém otci. 
Představuje lásku nebeského Otce k ztratnému člo
věku. Aby nás získal, musel dát to nejdražší, co měl 
— svého milovaného Syna.
Souhrn a naučení

Podle vztahu k Bohu můžeme každého člověka za
řadit do jedné ze čtyř kategorií. Ateisté jsou přesvěd
čeni, že žádný Bůh neexistuje. Agnostikové tvrdí, že 
není možné poznat, zda existuje Bůh, budoucí život 
či vůbec něco mimo hmotný svět. Deisté tvrdí, že Bůh 
stvořil svět, ale pak ho ponechal jeho vlastnímu osu
du. Věřící lidé jsou na základě bible, dějin a vlastní 
zkušenosti přesvědčeni a vyznávají, že existuje živý 
a dobrý Bůh, který se nestará jen o vesmír a o svět, 
ale o každého člověka.

Co soudíš o Bohu, jaký máš k němu vztah? Kolik 
času denně věnuješ prohloubení tohoto vztahu, stu
diu bible, meditaci a modlitbě? Vyprávíš rád jiným 
o svém laskavém nebeském Otci?

4. úkol — 28. července 1990
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7;
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a Mat 2,1—9; 
a Mat 2,1 
a Mat 12,15—22; 
a Mat 27,29—31; 
a Mat 27,12—14; 
a Mat 27,57—60; 
a Mac 15,27—28; 
a Jan 19,17—18.24;

Mich 5,2 
4 Moj 24,17 
Iz 42,2—7 
(Iz 53,3—5 
Iz 53,7 
Iz 53,9 
Iz 53,12 
2 22,16—19

Další závažný čin Bůh učinil, když stvořil naši ze
mi a osídlil ji lidmi, kteří se mohli svobodně roz
hodnout, zda budou pod nadvládu Boží, nebo sata
novou. Jak bude jednat Bůh, jestliže se člověka 
zmocní satan? Dá mu novou příležitost k návratu, 
anebo jej zahubí?

Na tyto otázky Bůh odpověděl již dávno před stvo
řením světa. Rozhodl se, že zaplatí odplatu za hřích 
člověka, aby dal příležitost každému, kdo se bude chtít 
změnit a vrátit do jeho království. Proto přišel Kris
tus na naši zem. Opustil své vysoké postavení Krále 
vesmíru a stal se člověkem, aby ukázal, že podle je
ho zákona je možno žít, a aby vytrpěl trest za hříchy 
celého světa. Jeho lásku nelze srovnávat s ničím. A 
proto také křesťanství nelze srovnávat s žádným ji
ným náboženstvím.
Ježíš — zaslíbený Mesiáši
1. Kdy se Búh rozhodl, že Kristus se stane Spasitelem?
1 Petr 1,18—20
2. Kdy Búh poprvé oznámil lidem svůj plán záchra
ny? 1 Moj 3,15

„Plán našeho vykoupení nebyl dodatečným nápa
dem, nevznikl až po pádu Adamově. Byl zjevením „ta
jemství od časů věčných skrytého“ (Rím 16.25). Byl 
zjevením zásad, jež jsou od vděčnosti základem Božího 
trůnu ... Bůh nedal pokyn k tomu, aby vznikl hřích, 
avšak předvídal jeho vznik a učinil opatření, jak čelit 
této strašné skutečnosti.“ (TV,11)
3. Které detaily z Ježíšova života předpověděli sta
rozákonní proroci a jak přesně se naplnily?
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Na Ježíši Kristu se předivným způsobem naplnila 
starozákonní mesiášská proroctví, a proto můžeme mít 
jistotu, že je zaslíbeným Spasitelem. Starý zákon 
ve svých proroctvích vykreslil všechny podstatné u- 
dálosti Ježíšova života. Novozákonní pisatelé se stá
le odvalávali na to, že Kristus bez zbytku naplnil 
proroctví, a to je nepopiratelným důkazem jeho božst
ví.
Ježíš — pravý Bůh a pravý člověk
4. Za koho se Ježíš prohlašoval? Co řekl o své věčné 
existenci? Jan 8,58; Jan 17,5

Ježíš za svého pozemského pobytu nepřestal být 
Bohem. Vztahoval na sebe starozákonní božské JA 
JSEM (2 Moj 3,14).

Prorok Micheáš předpověděl, že Mesiášem bude ten, 
kdo existoval od věčnosti (Mich 5,2). Ježíš učil, že 
právě on je od věčnosti.
5. Co nás učí Nový zákon o božství a věčné existenci 
Ježíše Krista? Jan 1,1—3.14 (Jan 5,18; Kol 2,9; Žid 7,3; 
Kol 1,16—17)

„Svým lidstvím se Kristus spojil s člověkem a svým 
božstvím zůstal spojen s Božím trůnem. Jako Syn 
člověka nám dal příklad poslušnosti, jako Syn Boží 
nám dává sílu, abychom byli poslušní. Byl to Kristus, 
kdo z keře na hoře Oréb řekl Mojžíšovi: “JSEM, 
KTERÝŽ JSEM .. .“ (2 Moj 3,14) Bylo to zaslíbení, 
že Izrael bude vysvobozen.“ (TV,12—13)
6. Jak nás bible ujištuje o tom, že Pán Ježíš by! plně 
člověkem? Co to pro nás znamená? Rím 1,3; Žid 4, 
15—16

Ježíš Kristus nepřišel ukázat, jak Bůh dokáže re
spektoval svůj vlastní zákon. Přišel, aby ukázal, že 
i lidé se mohou řídit Božím zákonem, když se spoleh
nou na sílu nebeského Otce. Tím Kristus zjevil Boží 
spravedlnost i dobrotu .V Ježíši Kristu se božství 

•projevovalo prostřednictvím lidství. Pán Ježíš se na
rodil a žil jako člověk, a přece zůstal Bohem — zjeve
ným „v těle“ (1 Tím 3,16). Často se nazýval „Synem 
člověka“ (Mat 11,19).

I když byl Ježíš Kristus plně Člověkem a poku-
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šcní se ho dotýkalo jako nás, nikdy nehřešil (1 Petr 
2,22—23). Kdyby Ježíš zhřešil, satan by tvrdil, že jeho 
kritika Božího zákona byla oprávněná. Obvinil by Bo
ha. že je nespravedlivý, když od stvořených bytostí 
žádá, aby se řídily jeho zákonem. Ježíš však v síle 
Otce zvítězil nad každým pokušením satana.
7. Můžeme zvítězit v pokušení stejně jako Kristus? 
Jak? 1 Petr 2,21—23 (Zj 3,21; 1 Kor 10,13)

„Pán Ježíš opustil nebe, trpěl a zemřel na světě 
zachváceném hříchem, aby nás naučil, že je možné 
v životě procházet utrpením a zvítězit nad pokušením. 
Dal nám tím příklad.“ (5T,312)
Ježíš nesl hříchy všech lidí
8. Jak nám bible zdůvodňuje význam utrpení Ježíše 
Krista na kříži? Iz 53,6.12 (2 Kor 5,21; Žid 9,28)

Smrt Ježíše Krista na kříži byla nejpozoruhodnější 
událostí celých dějin vesmíru. Bůh na sebe vzal trest 
za hříchy veškerého lidstva. Co to znamenalo? Ves
mír pozoroval nej těžší možnou trýzeň, když vina za 
lidské hříchy rozdělila Otce, Syna a Ducha svátého, 
božskou Trojici. Nejhrůznější Ježíšovo utrpení nezpů
sobila fyzická bolest. Jeho utrpení byla tak intenzívní, 
že si to vůbec nedokážeme představit. Bylo to utrpe
ní nekonečného Boha odloučeného od nekonečného 
Boha. Bylo to nekonečné utrpení. A proto bylo do
statečným k zaplacení za všechny lidské hříchy.
9. Jaký význam má pro každého člověka Ježíšovo 
zmrtvýchvstání? 1 Kor 15,17—23

Kdyby Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, lidé by ne
měli žádnou naději. Abraham, žijící dávno před udá
lostmi, ke kterým došlo na kříži, bude vzkříšen, protože 
Ježíš za něho zemřel na Golgotě. Stejně tak vstanou 
z mrtvých při druhém Kristově příchodu i lidé žijící 
v době po Kristu. Kristus zemřel, aby nás vysvobodil 
od vin a hříchů, a žije, aby nám dal sílu k vítězství 
nad zlem. Jeho vzkříšení umožní naše vzkříšení (1 Petr 
1,3—5; Řím 8,11.23).
Ježíš Kristus — náš prostředník a soudce
10. Co znamená a zahrnuje Kristova prostřednická, 
služba? 1 Jan 1,9 (2,1; Žid 7,25)
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Na kříži byla zaplacena cena za hříchy všech lidí. 
Věčný život byl umožněn každému. Ježíšova oběť je 
však bezcenná a neúčinná, pokud člověk dar spásy 
sám nepřijme (Rím 5,17). Kristovo utrpení přináší od
puštění hříchů všem lidem, kteří činí pokání. Proto 
odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista bylo hlavním 
tématem kázání apoštolů (Sk 13,38—39; 5,31). Žádný 
člověk s sebou životem nemusí vláčet břemeno viny,, 
hříchy minulosti. Když Kristus odpustí, na člověka se 
již nevztahuje odsouzení (Rím 8,1).
11. Co ještě činí nebeský prostředník pro ty, kteří se 
k němu obrátí? Žid 9,12—14 (10,19—22)

Ježíš očišťuje naše srdce od hříchu, dává nám čisté 
svědomí a odnímá nám touhu po hříchu.
12. Jak ve své službě prolíná Ježíš Kristus úlohu soud
ce a úlohu obhájce? Dan 7,9—10.13 (Jan 5,22; Sk 10,42) 
Žid 4,15—16

Kromě prostřednické a přímluvné služby je Pánu Je
žíši svěřen, i soud. Jeho úloha při soudu zahrnuje čtyři 
oblasti: (1) Kristus je rozhodující osobou předadvent- 
ního, vyšetřujícího soudu (Srovnej Dan 7,9—10.13 a 
Mat 22,11—14). (2) Kristus vykoná, soud nad živými 
bezbožnými při svém druhém příchodu (2 Tes 1,7—10). 
(3) Během tisíciletí Kristus povede průzkum záznamů 
o životě bezbožných (Zj 20,4). (4) Na konci tisíciletí 
Kristus vyhlásí a vykoná trest nad bezbožnými (Zj 20, 
11—15).
Ježíš Kristus přichází jako Král
13. Co se stane s vykoupenými, až Kristus přijde po
druhé? Jan 14,1—3 (Zj 7,13—17)

Druhý příchod Ježíše Krista bude velkolepou udá
lostí viditelnou všem (Mat 24,30—31; Zj 1,7). Zemřelí 
věřící budou vzkříšeni a spolu s žijícími následovníky 
Krista, kteří budou proměněni, budou vzati k Pánu, 
aby věčně byli s ním (1 Tes 4,16—17).
14. Jakou duchovní zkušenost mají podle přání Pána 
Ježíše prožít věřící ještě před jeho návratem? Zj 3,3-5; 
2 Petr 3,11—14



Souhrn a naučení
Biblické učení o Ježíši Kristu a spasení v něm je 

vlastním jádrem Boží zvěsti. Bůh z nekonečné lásky 
poslal svého Syna na tento svět. I Když se Ježíš stal 
plně člověkem, nepřestal nikdy být Bohem. Svým živo
tem obhájil Boží lásku i Boží zákon a svou smrtí za
platil za hříchy všech lidí. Jedině tak se mohl stát 
naším obhájcem a pomocníkem. Búh vykonal v Ježíši 
Kristu všechno pro záchranu člověka. Aby však člo
věk mohl být zachráněn, musí přijmout vírou Ježíše 
Krista jako svého Spasitele. Největším důkazem prav
divosti této pravdy je vlastní zkušenost. Kristus chce 
přebývat v našich srdcích, a tak nám dát svůj pokoj 
a čisté svědomí — na důkaz, že nám odpustil a že 
nás chce zachránit pro věčnost.

Věříš, že Ježíš byl Bohem, stejně jako byl člověkem? 
Co můžeš učinit, aby ti Ježíš odpustil tvé hříchy? Kdys 
naposledy někomu vyprávěl o tom, jak Ježíš Kristus 
změnil tvůj život?

5. úkol — 4. srpna 1990

BÚH ZJEVUJE SVÉHO DUCHA
Základní verš: Jan 14,16—17

Z otázek, které učedníci po třiapůlletém společenství 
kladli Ježíši v horní místnosti, bylo jasné, že plně 
nepochopili jeho poslání. Stále ještě doufali, že osvobodí 
Izraele od římské nadvlády. Pán Ježíš se snažil připra
vit na nadcházející události, pociťoval však jejich na
růstající nejistotu a zmatek. Chtěl je zbavit strachu 
z budoucnosti, a proto jim řekl o daru, který chce 
dát Bůh světu, o Duchu svátém. Jakoby jim řekl: 
„Nebojte se budoucnosti... já budu stále s vámi pro

střednictvím Ducha svátého. On vás bude doprovázet 
a posilovat v práci i v těžkých okolnostech.“

Duch svátý je jednou osobou božské Trojice. Podílel 
se spolu s Otcem a Synem na stvoření a úzce s nimi 
spolupracuje při uskutečňování plánu vykoupení.

Nebyl učedníkům zcela neznámý. Ježíš jim řekl „Vy 
ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.“ (Jan
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14,17) Duch svátý měl učedníkům ukázat Ježíše Kris
ta v novém světle a měl naplnit jejich srdce.
Osobnost Ducha svátého
1. Jak Skut 5,3 a Kor 2,10—11 potvrzují skutečnost, že 
Duch svátý je jednou z osob Boží Trojice?

Bible nám představuje tři božské osoby, mezi nimiž 
panují — jak se domníváme — podobné vztahy jako 
mezi lidskými osobami. Když hovoří jedna osoba o dru
hé, používá osobní zájméno (Mat 17,5; Jan 16,13; Jan 
17,1). Projevují si navzájem lásku a úctu (Jan 3,35; 
15,10). Otec poslal Syna (Mat 10,40), Syn se modlil 
k Otci, který posílá Ducha svátého jako prostředníka 
(Jan 14,26). Každá z božských osob koná určité dílo,
1 když úzce spolupracují (např. při stvoření a vykou
pení).
2. Co nám o osobnosti Ducha svátého zjevuje bible 
v následujících textech? Mat 28,19 (Mat 3,16—17) Jan 
15,26 (2 Kor 13,14)

„Otec, Syn a Duch svátý, tři majestátní osobnosti 
nebes, se zavázaly, že budou posilovat člověka, aby 
zvítězil nad mocí temnosti. Těm, kdo slibem křtu 
uzavřeli s Bohem smlouvu, jsou nabízeny veškeré 
možnosti a zdroje nebes.“ (5BC,1110)
Dílo Ducha svátého
3. Kde nacházíme první biblickou zmínku o Duchu 
svatem? 1 Moj 1,2

O úloze Ducha svátého při stvoření toho nevíme 
mnoho. Daleko více toho víme o jeho tvůrčím působení 
v každém člověku, který přijme Boha. Je to právě 
Tvůrce — Duch svátý, který v nás koná dílo obnovy. 
Při stvoření, při vtělení Ježíše Krista a při obnovení 
člověka působí celá Boží Trojice, vždy je to však Duch 
svátý, který Boží záměry realizuje.
4. Jaká další důležitá úloha byla svěřena Duchu svá
tému? Jakým způsobem vykonal toto zvláštní dílo?
2 Petr 1,20—21

Duch svátý nejen inspiroval proroky jako pisatele 
bible, ale také během všech dob pomáhal jejím čtená
řům, aby bibli porozuměli. On nám také dnes zpro-
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středkovává společenství s Kristem a pomáhá nám, 
abychom dokázali žít bohulibým životem.
5. Které stránky působení Ducha svátého nám přibli
žuje Starý zákou? 1 Moj 6,3 (2 Moj 31,3; Ez 36,25—27) 
Zach 4,6
Duch svaty jako Kristův zástupce

Starozákonní věřící očekávali příchod — Ježíše Kris
ta — Mesiáše a Ducha svátého jako „raný déšt“ (Joel 
2,28). Plně sice nechápali, co jeho příchod znamená, 
avšak proroci zvěstovali, že přijde den, kdy různým 
způsobem sestoupí na zemi, tak jako ještě nikdy před
tím.
6. Jak záviselo Ježíšovo Mesiášské poslání na Duchu 
svátém? Mat 1,18.20 (Luk 4,1; Žid 14—15; Rím 8, 
9—11).
7. Jak a v Čem se změnilo dílo Ducha svátého po Ježí
šově návratu do nebe? Jan 14,26 (16,7—14)

Boží Syn v lidském těle nemohl být všudepřítomný. 
Proto bylo užitečné, aby odešel. Po svém odchodu 
mohl být skrze Ducha svátého přítomen všude a 
vždycky. Proto řekl „neopustím vás, přijdu k vám.“ 
(Jan 14,18)
8. Jaká nová jména dostává Duch svátý v Novém zá
koně? Jan 14,16—17

V novozákonní době Duch svátý přibližuje lidem 
Krista úplně novým způsobem. Vtělení znamenalo pro 
Krista rozhodující změnu. Od této chvíle je navždy 
spojen s člověkem. Jeho život zde na zemi a smrt 
znamená rozhodující změnu pro člověka. To, co pro 
nás Kristus vydobyl, se nyní má projevit v našem ži
votě. Duch Boží nepřidává nic k tomu, co pro nás 
Kristus vykonal. „Přináší nám Krista“ stejně jako 
např. doručovatel přináší zprávy. Stále platí, že Ježíš 
je to jediné jméno, skrze které můžeme být spaseni 
(Sk 4,12). Stále platí, že „nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne“. (Jan 14,6) Duch svátý nám nezprostřed- 
kovává pouze dílo Ježíše Krista, nýbrž jeho samotného.
9. Co činí Duch svátý před Božím trůnem v náš pro
spěch? O jakém vztahu k nám to svědčí? Rím 8,26—27 
Dílo Ducha svátého v nás



„Za časů patriarchů se vliv Ducha svátého často pro
jevil význačným způsobem, neprojevil se však nikdy 
ve své plnosti. Duch sestoupil na čekající a modlící se 
učedníky v takové plnosti, že naplnil všechna srdce. 
Bylo to, jako by po staletí byl tento vliv zadržován a 
nyní se nebe radovalo, že může vylít na církev bohat
ství milosti Ducha.“ (SA,26)
10. Co předpověděl Jan Křtitel o Ježíši a o Duchu 
svátém, když dopředu popisoval službu Mesiáše? Mat 
3,11

Pán Ježíš nemohl seslat Ducha svátého, pokud se 
nevrátil ze smrti do života a svou smrtí nevyrval 
svět z rukou uchvatitele. Nutným předpokladem bylo 
také potvrzení Otce, že Kristova oběť je přijata (Jan 
20,17). Jan už dříve uvedl, že „dosud Duch nemohl při
jít, protože Ježíš ještě nebyl oslaven“. (Jan 7,39) A to 
se stalo až po Kristově nanebevzetí. A přece už po 
vzkříšení jim dal Ducha (Jan 20,22). Avšak plnost Du
cha přišla až o letnicích, po padesáti dnech. V tom 
okamžiku nastal nový věk — věk Ducha, ve kterém 
se moc Ducha svátého projevila jako nikdy předtím 
(Sk 2.2.4).
11. Jak rozsáhlá je služba Ducha svátého pro nás dnes? 
Jan 16,13 (Jan 3,5; Bím 8,14.26)

Duch svátý je hlavním činitelem ve všech oblastech 
našeho křesťanského života. Vzbuzuje v lidském srdci 
touhu po Bohu i po změně života. Provází nás při 
studiu bible, pomáhá nám pochopit její pravdy a dává 
nám sílu, abychom je dokázali uplatňovat v denním 
životě. Když cítíme lítost nad hříchem a činíme poká
ní, je to proto, že na nás působí Duch svátý.
12. Čím se vyznačuje život lidí naplněných Duchem 
svátým? Gal 5,22—25.
13. Co můžeme očekávat v budoucnosti, když svůj život 
podřídíme Duchu svátému? Joel 2,23.28
Duch svátý používá ve svém díle lidi
14. Jaké pokyny dal Ježíš učedníkům před svým od
chodem? Co měli dělat, až přijmou moc Ducha svá
tého? Luk 24,49; Sk 1,8.

Pán zaslíbil, že Duch svátý uschopní učedníky ke
154
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svědecké službě. Účinnost kázání učedníku umocnil 
Duch svátý tím, že působil na srdce posluchačů, obvi
ňoval je z hříchu a vedl k pokání (Sk 2,37—38).
15. Komu dává Duch svátý dary ke službě? Jaké dary 
to jsou? Efez 4,11; Rím 12,6—8; 1 Kor 12,4—11; 28—31 
13,1—3

Duch svátý buduje církev a posiluje jednotlivé křes
ťany duchovními dary. Některé jsou okázalejší, jiné 
nenápadnější, všechny jsou však nezbytně potřebné.
16. Mají dary sloužit pouze pro potřebu jednotlivců? 
Jaký je širší význam duchovních darů? Ef 4,12—13. 
15—16
17. Který dar je největší? Proě? 1 Kor 13,13; Jan 13,35
18. Jak spolupracuje Duch svátý s Kristem a s církví 
podle Zj 22,17?

Pán Ježíš úzce spolupracoval a dodnes spolupracuje 
s Duchem svátým při záchraně člověka. Za svého po
zemského života byl Ježíš závislý na pomoci Ducha, 
který ho posiloval v jeho lidství a uchovával jeho bož
ství. Duch Boží obživil Krista. I po svém odchodu Kris
tus jedná skrze svého Ducha, vždyť jeho prostřednic
tvím působí na každého z nás a vede své. dílo.
Souhrn a naučení

S aktivní činností Ducha svátého se setkáváme v prv
ních i v posledních verších Písma. Duch svátý spolu
pracoval při stvoření, při vtělení i spásném díle Krista 
a dodnes vede Boží lid k záchraně jiných. Stále koná 
pro lidi to, co by dělal Pán Ježíš, kdyby byl osobně 
přítomen na světě.

Znám z vlastní zkušenosti působení Ducha svátého 
v srdci a v životě? Modlím se každý den, aby mne 
mohl Boží Duch použít ve své službě? Znám dary Du
cha, které mi byly svěřeny a využívám je pro svůj 
růst, růst církve i pro záchranu jiných?
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BÚH A STVOŘENI
Základní verš: Z 33,6.9

Věda se pohybuje na hranici svých možností, když 
zkoumá děje, které probíhají v přírodě. Jakmile se 
však dostáváme k otázce o původu hmoty a života, 
pohybujeme se za hranicemi svých možností. Konečně 
i kdyby se vědcům podařilo udělat tříprstého dinosau
ra z živného roztoku, nedokázali by tím, že původní 
dinosaurus musel vzniknout právě tímto způsobem.

Z řady různých teorií o původu života přijímáme tu, 
která bere v úvahu základní předpoklady. Zde jsou 
ve výhodě lidé, kteří věří ve stvoření. Bible píše, že 
život pochází od samotného Stvořitele. Nevznikl sám.

„Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slo
vem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde 
už bylo.“ (Žid 11,3) Protože věda nemůže dokázat, kdy 
a jak vznikla země a život na ní, „vírou poznáváme“, 
že ji stvořil živý Bůh.
Celá bible učí o zvláštním stvořeni
1. Koho představuje úvodní text v bibli a v jaké sou
vislosti? 1 Moj 1,1

Kniha Genesis začíná stručným popisem, jak Bůh 
stvořil tento svět. Božská. Trojice spolupracovala při 
stvoření země a nebe. Verš druhý prozrazuje spolu
účast Ducha svátého a verš dvacátýšestý hovoří a spo
lupráci celé Trojice.
2. Jak rozvádí Nový zákon zprávu o stvoření ze žal
mu 33? v. 6.9 Jan 1,1—3; Kol 1,13—17 (1 Kor 8,6; viz 
TV,182)
Jak potvrzuje žalmista pravdivost biblické zprávy 
o zvláštním stvoření? Z 8,3—4; 136,5—9

Starozákonní pisatelé opětovně potvrzují věrohod
nost biblické zprávy o stvoření. Stvoření berou jako 
samozřejmý • předpoklad, jako naprostou jistotu. (Iz 
51,13; Jer 10,12; Amos 4,13; Mal 2,10)
4. Kterým jasným výrokem potvrdil sám Pán Ježíš 
zprávu první knihy Mojžíšovy? Mat 19,4
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Naše země je pouze nepatrnou částí Božího stvoření. 
„On je vzor, podle kterého bylo stvořeno všechno na 
nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný...“ (Kol 
1,16) Autor dopisu Židům uvádí, že „on učinil světy“ 
(Žid 1,2). Bible nepíše, zda jsou ostatní světy obydle
né, avšak ze zprávy o „shromáždění synů Božích“ 
(Job 1,6) to lze vyvozovat. Je málo pravděpodobné, 
že by naše země byla jedinou obydlenou planetou ve 
vesmíru. I dnešní vědci se domnívají, že život v urči
tých formách existuje i na jiných planetách.
Stvoření v šesti dnech
5. Jak dlouhé byly dny stvoření podle 1 Moj 1?

Někteří lidé se snaží sloučit zprávu o stvoření s teo
rií o dlouhých údobích postupného vývoje. Bible však 
jasně učí, že každý stvořitelský den trval 24 hodin. 
Všechny ostatní biblické zprávy tuto myšlenku potvr
zují.
G. K čemu Bůh připravil zemi během prvních 
stvořitelských dnů? 1 Moj 1,3—13

Během prvních tří dnů stvořitelského týdne Bůh na 
světě připravil „prostor“, který během dalších tří dnů 
„naplnil“. První den oddělil světlo od tmy a čtvrtý 
den byly vidět na obloze zdroje světla. Druhý den 
učinil oblohu a rozdělil vody. Pátý den oživil oblohu 
ptactvem a vodu rybami.
7. Na počátku byla země pustá, jak vypadala po prv
ních třech dnech stvoření? 1 Moj 1,11—12
8. Co se stalo na obloze během čtvrtého dne stvoření?
1 Moj 1, 14—19

Protože biole předpokládá existenci jiných světů 
(Žid 1,2), můžeme se domnívat, že některé z hvězd, 
popisovaných v 1 Moj 1, 16, existovaly už před stvoře
ním naší země.

Avšak spekulace by mohly zastínit prvotní Mojžíšův 
záměr — vydat svědectví o tom, že Bůh stvořil i ves
mírná tělesa, která vydávají světlo.
9. Jak proběhl tvůrčí čin pátého dne stvoření? 1 Moj 
1,20—23
10. Které tři kategorie živočichů byly stvořeny šestého 
dne před stvořením člověka? 1 Moj 1,24—25



Zde je důležité si všimnout, že uvedené verše s na
prostou rozhodností popírají dlouhý vývoj, přecházející 
od jednoho živočišného druhu k jinému, který údajně 
potvrzují fosílie. Bůh stvořil svým slovem najed
nou všechny druhy živočichů. Je zajímavé i to, že 
nejdříve byla stvořena zvěř, savci a dobytek, a teprve 
potom plazové, zatímco evoluční teorie hovoří o opač
ném pořadí vývoje.
Koruna stvořitelského díla
11. Co naznačují slova „k našemu obrazu a naší po
době“? 1 Moj 1,26—27; Jak 3,9

„Adam s Evou, stvoření k Božímu obrazu a podobě,“ 
byli obdarováni úměrně svému vysokému poslání. Měli 
hezkou a souměrnou postavu, krásné rysy, jejich tváře 
vyzařovaly zdraví, radost a naději. Svým zevnějškem 
odráželi podobu svého Tvůrce. Avšak i jejich rozu
mové a duchovní schopnosti vyzařovaly slávu Boží.“ 
(Výchova, 20)
12. Jak zhoubně zasáhl později hřích celé Boží stvoře
ní na zemi? Rím 5,12.17.19

Bůh při stvoření obdařil člověka schopností radovat 
se ze společenství se svým Tvůrcem. Když však člověk 
úctu a vztah ke Stvořiteli vyměnil za vztah k satanovi, 
byl vztah mezi Bohem a lidmi hluboce narušen.

V důsledku hříchu může člověk správné chápat po
selství přírody — o jejím původu a o povaze jejího 
Tvůrce — jedině na základě zvláštního zjevení, a to 
s pomocí Ducha svátého.
Svědectví soboty o stvoření

Bible spojuje stvoření přímo se sobotou. Vždyť ji na 
konci stvořitelského týdne ustanovil sám Bůh jako pa
mátník stvoření (1 Moj 2,1—3). Sobota měla ve všech 
dobách připomínat lidem moc Stvořitele, jak ji proje
vil velkým činem stvoření.
13. Co pro nás znamená, že Bůh sobotu požehnal, od
dělil a posvětil? 1 Moj 2,2—3

„V ráji zbudoval Bůh památník svého stvořitelské
ho díla tím, že požehnal sedmému dni. Sobotu svěřil 
Adamovi, otci a představiteli lidstva. Její zachování
158
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mělo být aktem vděčného uznání od všech, kteří bu
dou žít na zemi, že Bůh je jejich Stvořitelem jejich 
pravým Vládcem, že jsou dílem jeho rukou a že jsou 
poddáni jeho moci. Zřízení soboty mělo tudíž charak
ter vzpomínkový pro celé lidstvo. Nebylo v něm nic 
nejasného a platilo neomezeně pro všechny.“ (PP,24)
14. Jak bible spojuje sobotu s událostmi týdne stvoře
ní a proč? Z Moj 20,8—11 (31,16—17; Mar 2,27—28; 
Žid 4,4)

Křesťané, kteří usilují o přizpůsobení zprávy o stvo
ření v šesti dnech dlouhým údobím evoluce, nedokáží 
vysvětlit Čtvrté přikázání, které odvozuje sobotní od
počinek od sedmého dne stvoření.
Největší důkaz stvoření

Mezi nej pádnější důvody pro stvoření patří soulad 
v uspořádání vesmíru a vesmírná složitost samotného 
života. Logika a rozum nemohou přijmout názor, že 
by tak složitý organismus, jako je lidské tělo se svými 
na sebe úzce navazujícími systémy a funkcemi, mohl 
být produktem pouhé náhody. Evoluční teorie před
pokládá, že se všechny zralé formy života vyvinuly 
z jednoduché buňky. I když tuto představu sdílí mno
ho lidí na celém světě, nebyla ani nemůže být doká
zána. Přijetí zprávy o stvoření vyžaduje daleko méně 
„víry“ než přijetí evoluční teorie.
15. Jak víme, že dodnes na světě působí stvořitelská 
moc? Řím 8,11—16 (1 Jan 3,1—2)

Pokud za svůj původ vděčíme prapůvodnímu živné
mu roztoku anebo nepředvídatelné přírodní náhodě, 
pak nepotřebujeme Spasitele. Humanistická filozofie, 
obhajující názor, že lidstvo se vyvíjí k lepšímu, nemá 
nic společného s plánem Stvořitele o znovuzrození.
16. Jak bude stvořitelské dílo nakonec ukončeno? 2 Petr 
3,13—14; Zj 21,3—5

Když přemýšlíme o stvoření a o svém původu, měli 
bychom myslet i na budoucnost. Můžeme ji ztratit, 
anebo můžeme získat život věčný. Naše budoucí štěstí 
pevně spočívá v rukou našeho nebeského Otce — Stvo
řitele.



BÚH a člověk
Základní verš: Ž 8,4—5

Když sledujeme dnešní svět a způsob, jakými spolu 
lidé jednají, napadá nás řada otázek. Proč existuje 
tolik nedůvěry a nenávisti mezi národy, mezi jednotli
vými vrstvami společnosti, mezi různými náboženskými 
a filozofickými směry? Proč jsou tak katastrofální vzta
hy v rodinách? Proč se hroutí manželství? Proč stojí 
často tak nesmiřitelně proti sobě děti a rodiče?

Někteří evolucionisté tvrdí, že se svět zlepšuje. Po
pisují, jak se lidstvo zvedá od primitivního stádia ke 
kulturní civilizované úrovni. Mají za to, že lidskou při
rozenost je možno změnit a zlepšit výchovou, až nako
nec všichni se sbratří jako v rodině. Ekonomické, ra
sové, národnostní a náboženské bariéry budou nakonec 
odstraněny a na světě zavládne pokoj a mír.

Bible však přináší jiný, zcela odlišný pohled. Doko
nale stvoření lidé padli do hříchu a vzdálili se od 
Boha, a tak začal jejich nezadržitelný sestup — jak 
v oblasti fyzické, duchovní i duševní.
160

Souhrn a naučení
Dnes věří zprávě knihy Genesis o stvoření jen málo 

lidí. Většina světových myslitelů a vědců, dokonce 
i v křesťanských kruzích, zastává nějakou formu evo
luční teorie.

Adventisté považují zprávu o doslovném stvoření za 
základní bod své víry. Vždyť velmi úzce souvisí s uče
ním o sobotě. Proto tyto zásady představme lidem 
taktně a ukažme jim, že jen Stvořitel má moc pře
tvořit srdce každého člověka.

Když Bůh stvořil svět, nebyl závislý na nějaké prvot
ní, výchozí hmotě (Žid 11,3). Zpráva o stvoření popi
suje projevy Boží svrchované moci.

Dává mi biblická, zpráva o stvoření pocit jistoty, pro
tože vím, kdo jsem, odkud a kam jdu? Jsem ochoten 
dovolit Kristu, aby mi stvořil nové srdce a pak mne 
použil, abych i jiným svědčil o jeho moci?

7. úkol — 18. srpna 1990
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Existuje naděje, že se padlé lidstvo zase pozvedne 
k původnímu Božímu obrazu, že bude žít čistým, plným 
životem v míru?
Lidská přirozenost před pádem
1. Jak bible popisuje stav prvních lidí, kteří žili na 
světě? 1 Moj 1,26—28 (2,7; Žid 2,7—8)

Lidé byli stvořeni k Božímu obrazu, a proto byli 
duchovně, duševně i fyzicky dokonalí. V takto stvoře
ném člověku nebyl ukryt žádný zárodek hříchu, Adam 
a Eva neměli hříšné sklony. Milovali Boha a těšili se 
z opravdového a úzkého společenství s ním. Ani jejich 
vzájemná láska nebyla narušena sobectvím a zlými 
úmysly. Byli to dokonalí lidé, žijící v dokonalém svě
tě. Pokud měli dokonalý vztah ke svému Tvůrci, žád
ný hřích, bolest, nemoc či smrt neohrožovaly jejich 
štěstí. (Viz CK,17)
2. Která událost po pádu do hříchu naznačuje, že se 
lidé předtím osobně stýkali s Bohem? 1 Moj 3,8—9

Hřích vždycky odděluje od Boha (Iz 59,1—2). Od oka
mžiku pádu žádný člověk nemohl spatřit Boha, a zů
stat přitom naživu (2 Moj 33,20), protože Boží přiro
zenost se pro hříšného člověka stává stravujícím 
ohněm. Před pádem do hříchu to pro první pár lidí 
bylo možné. Mohli hovořit s Bohem přímo, bez nej- 
menší obavy. Neustále se sytili z božského zdroje. Proto 
u nich nedocházelo k žádné degeneraci a netoužili po 
falešné svobodě — neposlušnosti.
3. Jak bible potvrzuje skutečnost, že všechny lidské 
rasy mají společný původ? Sk 17,24—28
Pád prvotních lidí do hříchu

Přirozenost dnešního člověka je úplně jiná, než ja
kou měli první lidé. Bůh dal lidem možnost volby — 
mohli se rozhodnout trvale sloužit Bohu, anebo ho ne
poslouchat. Protože si zvolili neposlušnost, ztratili pů
vodní dokonalost. Jako důsledek se objevila u jejich 
dětí porušená přirozenost se sklony k hříchu. Tímto 
způsobem do světa pronikla nedůvěra, nenávist, sobec
tví a závist, které ovládly srdce člověka. Díky Ada
mově pádu chátrá s přibývajícím věkem lidské tělo 
a degeneruje mysl.
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4. Opravdu dal Bůh prvním lidem možnost svobodného 
rozhodování? Věděli o jeho důsledcích? 1 Moj 2,16—17

Kdyby první lidé neměli možnost vlastního rozhod
nutí, pak by je Bůh nevaroval před důsledky nepo
slušnosti. Kdyby jim Bůh nedal možnost volit, jednal 
by velmi nespravedlivě, kdyby je trestal za jejich 
jednání. Kdyby se lidé nemohli samostatně rozhodovat, 
pak by nemohli spáchat hřích. Museli by pouze slou
žit Bohu, ale ne z vlastního rozhodnutí. Takový postoj 
a službu však Bůh nemůže přijmout. On chce, aby ho 
lidé poslouchali dobrovolně na základě rozhodnutí lás
ky. Bůh neustále zdůrazňoval, že může přijmout pouze 
službu těch, kdo ho milují (5 Moj 6,5—6; Joz 22,5; 
Jan 14,15).
5. Který nezměnitelný zákon odhalil Bůh Adamovi a 
Evě, když je varoval před neposlušností? Rím 6,23; 
Ez 18,4

Hřích Adama a Evy spočíval v tom, že projevili ne
důvěru vůči Bohu a jeho varování. Tato nedůvěra za
vrhla lásku. Kdyby si uchovali vztah lásky k Bohu, 
nikdy by nepochybovali o jeho slovu a nepřijali sa
tanův klam.
6. Jakou lež nabídl satan Evě prostřednictvím hada? 
Proč se Adam s Evou rozhodli ho uposlechnout? 1 Moj 
3,1—7
Lidská přirozenost po pádu

Důsledky volby prvních lidí byly tragické pro celý 
svět. Kromě změny lidské přirozenosti přicházeli na 
svět jejich potomci se sklonem ke zlému. Od narození 
lidé pozvolna degenerují, až přichází smrt. Kdyby naši 
první rodiče nezhřešili, mohli spolu se svými dětmi 
žít věčně šťastným a plným životem.
7. Co nás učí Písmo o přirozenosti člověka po pádu 
do hříchu? 1 Moj 3,19.22 (2 58,4; Rím 5,12—19)

Uvedené verše nám odhalují několik důležitých sku
tečností :
a) Život každé bytosti je časově ohraničen. Během 
této doby dochází k jeho pozvolné duševní a tělesné 
degeneraci.
b) Od počátku potřebuje každý jedinec Spasitele. To
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ním... 
biví...

neznamená, že člověk se rodí jako provinilec, ale zna
mená to, že člověk dědí hříšnou přirozenost.
c) Pokud na člověka nepůsobí proměňující moc Ducha 
svátého, ovládá život každého jedince satan. Ve vel
kém zápase není mezi Kristem a satanem žádné neu
trální území, ani příměří. Padlá lidská přirozenost je 
pro satana úrodným polem, a proto se lidé, kteří ne
byli proměněni Boží mocí, stávají nástroji nepřítele 
(Rím 6,13).
8. Jak bible popisuje stav padlých lidí, kteří si zvolili 
život v hříchu? Ef 2,12 (Ž 66,18; Iz 64,7)

Apoštolově Juda a Petr ve svých dopisech velmi při
léhavě popisují ty, kteří umožnili satanovi, aby zne
užil jejich padlého lidství k dosahování svých záměrů. 
Jsou jako „nerozumná zvířata, ... mluví s pohrdáním 
o tom, co neznají“. (2 Petr 2,12) „Hledají požitek v pr
chavé rozmařilosti; ... honí se za rozkošnickým hýře- 

; oči mají ... nenasytné po hříchu; jsou hra- 
“ (v. 13—14) Satan si doslova hraje s lidmi, 

kteří vsadili na svou hříšnou přirozenost.
„Každý, kdo odmítá podřídit se Bohu, je pod vládou 

jiné moci. Nepatří sám sobě. Může sice mluvit o svo
bodě, ve skutečnosti však žije v nejhorším otroctví. 
Není mu dovoleno vidět krásu pravdy, neboť jeho mysl 
ovládá satan. Může si namlouvat, že se řídí jen svým 
vlastním rozumem, ve skutečnosti však poslouchá vůli 
knížete temna. Kristus přišel, aby zlomil okovy otroc
tví hříchu.“ (TV,328)
Jak Kristus mění lidskou přirozenost

Největší a nejdúležitější zprávou celých lidských dě
jin je, že díky své smrti na kříži je Kristus schopen 
vysvobodit člověka z otroctví hříchu a proměnit jeho 
hříšnou přirozenost.
9. Do jaké míry proměňuje Pán Ježíš život každého, 
kdo ho přijímá? 2 Kor 5,17.21; Rím 6,17—18

Pán Bůh si přeje, aby nový, spravedlivý život na
hradil starý život v hříchu. To se může stát pouze 
tehdy, když srdce a mysl člověka očistí Ježíš Kristus. 
Výchova, kultura a moc lidské vůle jistě mohou při
spět k dobrému. Ale jen Kristus proměňuje lidské



srdce k novému, radostnému a poslušnému životu. Člo
věk se pak ochotně vzdává zvyků a forem dřívějšího 
životního stylu, protože neodpovídají Kristově vůli.
10. Jakými prostředky provádí Kristus proměnu lidské 
přirozenosti? 1 Kor 6,11; Tit 3,5—7

Je to dílo Ducha svátého, které Pán Ježíš nazval 
„novým narozením“ (Jan 3,3—7).

Křesťanský život není pouhou obměnou ani vyspra
vením starého života, žádný jeho rozvoj, zkulturnění 
či vylepšení. Není postaven na základu starého živo
ta. Nevyrůstá z něho. Je to úplně nový život — zcela 
odlišný. Je to život Ježíše Krista v lidském těle.
11. Jak vypadá a jak se projevuje člověk, ve kterém 
Kristus uskutečnil tuto změnu? Jan 4,7—8.11.20—21

Proměna Ježíše Krista, kterou uskutečňuje Duch svá
tý, mění zahořklé, nečestné, nemravné lidi plné před
sudků v milované a milující křesťany. Tato proměna 
je řešením problémů v domovech, ve společnosti i mezi 
národy. Jediným účinným řešením lidských potřeb ve 
světě je Kristova láska v lidských srdcích a životech.
12. Jaký zápas musí neustále podstupovat lidé promě
nění Kristem? 1 Kor 9,27; Gal 5,16—18

Znovuzrozením se křesťané nevymanili z dosahu po
kušení. I nadále zůstávají lidmi, které se satan snaží 
znovu získat prostřednictvím jejich sklonů. Vítězství 
křesťana je závislé na tom, nakolik je ochoten podrobit 
se Kristové moci a nakolik umožní Duchu svátému, 
aby ovládl jeho myšlenky, pocity a přání (1 Jan 5, 
3—5).
Oslavená lidská přirozenost
13. Kdy bude lidská přirozenost definitivně osvoboze
na od následků hříchu? (1 Kor 15,21—23. 42—49) Řím 
8,19—23

Teprve až přijde Kristus, zmizí definitivně vliv hří
chu na naši mysl a srdce. Vítězství nad hříchem je 
Božím ideálem a nadějí jeho dítek (Zj 2,7.17). Úplné 
osvobození od proolémů hříšného lidství a od pokušení 
hříchu nastane příchodem Ježíše Krista, kdy „poruši
telné“ bude nahrazeno „neporušitelným“ a „smrtelné“ 
„nesmrtelným“ (1 Kor 15,51—54).

164
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BÚH A PROBLÉM ZLA
Základní verš: Zj 12,7—9

Proč má krásná růže ostré trny? Proč jedno zvíře 
požírá druhé? Proč mají lidé v některých oblastech 
světa nadbytek, zatímco v jiných strádají? Proč při 
nehodě umírá nevinné dítě, zatímco opilý řidič, který 
nehodu zavinil, vyvázne bez zranění?

Od chvíle, kdy člověk zhřešil, se takto člověk ptá 
vždy znovu. Filozofové nabízejí řadu odpovědí. Lidé, 
kteří věří, že svět vznikl náhodou a že „přežít může 
nejsilnější“, jsou přesvědčeni, že i v zápase mezi dob
rem a zlem zvítězí silnější. Někteří se domnívají, že 
svět spravují dva bohové — jeden dobrý a jeden zlý. 
Takové odpovědi však nejsou dostatečné. Otázka, co se 
to se světem děje a proč je svět takto postižen, se 
nutně týká i výhledu lidstva do budoucnosti.
Kde vznikl hřích

Pravdivou odpověď můžeme najít pouze v bibli, 
která nás vede zpět do dávné minulosti.

14. Jaká těla budou mít vykoupení a co se stane s je
jich myslí při příchodu Ježíše Krista? Fil 3,20—21 (Iz 
33,24; Zj 21,3—5)
Souhrn a naučení

Věříme tomu, že Bůh stvořil člověka duchovně, du
ševně i tělesně dokonalého. Nedokonalost, která dnes 
vládne, je důsledkem nesprávného rozhodnutí prvních 
lidí, kteří neposlušností padli do hříchu a strhli do 
něho i své potomky. Od té chvíle naříká celé lidstvo 
v otroctví hříchu. Ježíš Kristus však svou smrtí na 
kříži získal právo proměnit padlého člověka v nového 
a dát mu vítězství nad hříchem.

Jsem ochoten si přiznat, že jsem zdědil padlou, 
hříšnou přirozenost? Věřím tomu, že i mne chce Kris
tus přetvořit v nové stvoření a dát mi vítězství nad 
hříchem i schopnost sloužit ostatním? Vidí ostatní lidé 
v mém životě, že mne Kristus proměnil?

8.' úkol — 25. srpna 1990



1. Kdo to byl Lucifer a co nám o něm říká bible? 
Ez 28,12—14; Iz 14,10—12

Lucifer byl jedním z nejvýše postavených andělů. Žil 
v nebi ještě před ustanovením tohoto světa. Zastával 
velmi odpovědné postavení, a proto ho Bůh poctil 
mimořádnými dary a schopnostmi.
2. Jakou příčinu udává bible, proč v jeho srdci vznikl 
hřích? Ez 28,15; Iz 14,13—15

Lucifer byl krásnou a dokonalou bytostí. Chyba, ke 
které došlo, byla jeho, a ne Boží chybou. Lucifer do
volil, aby jeho mysl ovládla pýcha a závist. Jako stvo
řená bytost si měl být vědom, že nemá žádné právo 
vyžadovat od ostatních úctu <jako Bůh. Začal se zabý
vat zlými myšlenkami, které sířil i mezi ostatními an
děly. Dával jim otázky, které zasévaly do jejich myslí 
semínka pochybností.

„Nemyslíš si, že je v nebi příliš tuhá kázeň a organi
zace? Nenacházím žádný důvod, proč by svaté bytosti 
potřebovaly nějaký zákon. Bůh nás nemá rád, jak tvrdí, 
těší ho jen to, že vydává příkazy. Nejedná čestně ani 
spravedlivě.“ Takové otázky kladl tak dlouho, dokud 
se na jeho stranu nepostavila celá jedna třetina an
dělů.
3. Jak mohl Bůh řešit situaci a jak ji řešil? Jer 31,3

Bůh mohl satana odhalit před vesmírem stejně jako 
Ježíš Jidáše a mohl ho zahubit. Mohl ho izolovat, aby 
nesváděl jiné. Bůh však jednal podle zásad své lásky. 
S nekonečnou trpělivostí se snažil přimět Lucifera a 
jeho přívržence, aby změnili tragický směr událostí. 
Snažil se jim vysvětlit, že zákony nebe, založené na 
lásce, jsou nutné ke štěstí. Avšak Lucifer se svými 
společníky odmítl Boží vysvětlení a nereagoval na jeho 
nabídky.

Bůh nezničil Lucifera, i když k tomu měl možnost 
i plné právo. Rozhodl se, že mu dá čas, aby se uká
zalo, zda jsou jeho obvinění proti Bohu a jeho vládě 
oprávněná.
4. K jaké zvláštní události došlo v nebi? Co se stalo 
s Luciferem (potom nazývaným satanem) a s jeho 
přívrženci? Zj 12,7—9
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Zápas se přenáší z nebe na zem
Na zemi Búh stvořil první lidský pár, jehož domo

vem byla zahrada Eden.
5. Jaké jednoduché zkoušce věrnosti Bůh podrobil 
Adama a Evu, aby se přesvědčil o jejich lásce? 1 Moj 
2,16—17

Bůh první lidi varoval, že neposlušnost jim přivodí 
smrt. Satan v této zkoušce viděl svou příležitost. Sve
de lidi k neposlušnosti, a tím je získá na svou stranu. 
Ve svém milosrdenství však Bůh ušetřil člověka smrti 
a nabídl mu možnost nápravy. Důsledky přestoupení 
zákona však nemohl odstranit, ty musel v plné míře 
nést jeho vlastní Syn, Ježíš Kristus, který měl na 
místě hříšníků zemřít.
6. Jaký závěr zápasu mezi dobrem a zlem Bůh zaslí
bil? 1 Moj 3,15

Důsledky hříchu se začaly projevovat stále více, a 
to nejen v lidském rodu, ale v celé přírodě. Zásady, 
které hájil a šířil satan a které se zpočátku zdály ne
bezpečné, začaly nést zhoubné ovoce. Když pak před 
devatenácti stoletími satan prostřednictvím lidí přibil 
Ježíše Krista na golgotský kříž, vesmírné bytosti jasně 
poznaly, že pravdu měl Bůh a satan šířil lež. Nebešťa
né žasli nad důkazem Boží lásky a pochopili, že Boží 
zákon je dobrý a nezbytný. Bůh umožnil rozmach 
hříchu také proto, aby obyvatelé světa pochopili spor 
mezi Ježíšem a satanem a sami se rozhodli připojit 
k jedné či druhé straně.

Dnes se vesmírný zápas chýlí k závěru. Zlo a dobro 
budou vedle sebe existovat až do konce, do úplného 
Kristova vítězství. Dodnes na bojišti naší země probíhá 
zápas mezi nadpřirozenými bytostmi — zápas o člo
věka.
Biblický pohled na zem z vesmíru
7. Koho chtěl satan podle knihy Jobovy zastupovat? 
Co nám to napovídá? Job 1,6—7

Chronologicky je Jobova kniha nejstarší knihou bib
le. Kniha Genesis se zabývá dějinami naší země, za
tímco středem pozornosti knihy Jobovy je celý vesmír. 
Už v prvních verších sledujeme setkání „kosmických
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civilizací". Jednoho dne se sešli „Boží synové před 
Hospodinem“ (Job 1,6). Byli to patrně zástupci jednot
livých obydlených světů. Satan se vydával za předsta
vitele naší země a v určitém smyslu jím také byl — 
jako její uchvatitel.
8. Co řekl Kristus satanovi o Jobovi? Job 1,3—12
(2,1—7)

Kristus měl určitě na mysli vesmírný konflikt, když 
řekl: „Satane, podívej se na Joba. Řídí se mým záko
nem. Je dokonalý.“ Satan však namítl: „Ano, je do
konalý, ale jenom proto, že to je pro něho výhodné. 
Nechráníš ho? Nedáváš mu snad všeho hojnost?“ 
Kristus pak dovolil, aby satan sáhl na Joba a vyzkou
šel ho. Zbylá část Jobovy knihy nám ukazuje dění na 
světě z širšího vesmírného pohledu a souvislosti.
9. K jakému vyznání dospěje nakonec celý obydlený 
vesmír? Zjev 15,3—4

Satanovi se hříchem podařilo narušit vztah mezi lid
mi a Bohem (1 Moj 3,3—6). Bůh však vytvořil plán 
záchrany, aby navázal tento vztah a ukázal člověku, 
že jediná cesta k životnímu štěstí je cesta poslušnosti. 
Pokud Boha milujeme, děláme to, co on pokládá za 
nejlepší. „Jestliže mne milujete, budete zachovávat 
moje přikázání.“ (Jan 14,15)

V závěru vesmírného zápasu všichni lidé vyznají: 
„Veliké a podivuhodné skutky, Pane, Bože vševlád
ný... Všechny národy přijdou a budou se před tebou 
klanět, protože se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou 
spravedlivá.“ (Zj 15,3—4)
Důvod Kristova příchodu na svět
10. Čeho se Pán Ježíš zřekl a co získal tím, že přišel 
na svět a zemřel za nás? Fil 2,5—11

Biblický pohled na svět řeší základní otázku: „Proč 
přišel Ježíš Kristus na tento svět?“ Adventisté sedmé
ho dne věří, že Kristův kříž má význam jak pro tento 
svět, tak pro celý vesmír. Kristus umíral pro naše spa
sení.. Ale v sázce bylo daleko víc. Přišel, aby vyvrátil 
obvinění o Boží nespravedlnosti. Satanova vzpoura na
stala ještě před stvořením našeho světa. Po stvoření 
začal satan tvrdit, že stvořené bytosti nejsou schopny
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zachovat Boží zákon. To byl jeden z hlavních důvo
dů. proč se Ježíš stal člověkem. Přišel dokázat, že lidé 
mohou zachovávat Boží zákon.
11. Cím bylo satanovo obvinění vyvráceno? Řím 5,17— 
21

Ježíš Kristus aby dokázal, že je možné žít na světě 
bez hříchu, musel žít jako člověk, a ne jako Bůh. Satan 
se soustředil na stvořené bytosti.. I když Ježíš zůstal 
Bohem, žil na světě úplně jako člověk a zřekl se 
svých božských možností (Fil 2,5—7). Přestože byl 
Bohem, žil ve stejné závislosti na nebeském Otci 
jako člověk. Lidská, situace ho vedla k tomu, že se 
v modlitbách obracel na Otce.
12. Proč Ježíš Kristus zemřel? Jaký má pro nás vý
znam jeho zmrtvýchvstání? Řím 5,6—11 (Jan 12,31-32) 
Zájem celého vesmíru
13. Je satanův boj proti Božímu zákonu pouze problé
mem našeho světa anebo se dotýká celého vesmíru? 
Jak? Iz 42,21; (Mat 5,17—19)

Hřích podle Písma znamená „přestoupení zákona“ 
(1 Jan 3,4). V řeckém originálu je použit výraz „bez- 
zákonnost“. Kdo zavrhuje Boha, jeho zákon a jeho 
vládu, zbavuje se vlastně ochrany a požehnání. Satan 
neobviňuje Boha z bezzákonnosti, ale z toho, že vydal 
své zákony. Tvrdí, že Boží zákon je svévolný, neslou
ží zájmům stvořených bytostí a není možné ho za
chovávat. Tato otázka je jádrem vesmírného sporu. 
Jde vlastně o odstranění Božího zákona, a tím i o od
stranění Boha. Vždyť Boží zákon je věčný jako Bůh 
a zjevuje Boží povahu. Kdo zavrhuje Boží zákon, ne
stojí na Boží straně, ale stojí vlastně proti Bohu (1 Jan 
2,3—6).
14. Jakým způsobem se satan snaží zlomit Boží lid, 
který má v úctě Boží zákon a řídí se jím? Zjev 12, 
11—17

Bible nám ukazuje, že do ohniska zápasu mezi sa
tanem a Bohem se dostal Boží lid. Tento zápas sahá 
daleko za hranice nám neviditelného světa, dotýká se 
celého vesmíru. Křesťané jsou bojovníky v nejzávaž
nějším boji světa. Jsou herci na nejdůležitější scéně 
vesmíru (1 Koř 4,9)
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BÚH A KRISTOVA SMRT
Základní verš: 2 Koř 5,21

Bez Kristova života, oběti a přímluvné služby nemá 
lidské pokolení žádnou naději. Náznak toho, Čím se 
stal celý svět, kdyby Kristus nepřišel, lze vidět v ně
kterých společenstvích, které Boha zavrhly. Lidský 
život často nemá žádnou cenu, morálka se hroutí, pře
vládá krutost, chamtivost a nespravedlnost. Lidé bez 
Krista vězí v poutech zla. Stávají se obětí vlastního 
strachu a nedůvěřují nikomu kolem sebe.

Kristus přišel, aby pozvedl satanem zdegenerované

Satan se v tomto boji snaží, aby před celým vesmí
rem Boha zošklivil. Doufá, že lidé budou Bohu přičí
tat utrpení, bolest, nemoci a smrt, které jsou jeho dí
lem. Avšak na každou satanovu lež o Bohu odpovídá 
Kristus projevy své nekonečné lásky. Láska a lež se 
staly dvěma zbraněmi dvou protivníků ve válce věků.
Souhrn a naučení

Boží slovo nám odhaluje vesmírné pozadí velkého 
zápasu, který vyvolal padlý cherub, toužící po nejvyš- 
ším postavení. Aby zamaskoval vlastní záměry, nařkl 
Lucifer Boha, že jeho zákony nedokáží stvořené by
tosti zachovávat. Bůh však našel řešení. Poslal svého 
Syna, který přišel na tuto zem. Kristus v lidském 
těle dokázal žít podle Božích zásad. Pravda, kterou 
nám zvěstuje Kristus, je mnohem rozsáhlejší, než jak 
ji chápou mnozí křesťané. Stejně jako věda proniká 
za hranice viditelného světa, přináší nám správně chá
paná biblická poselství, vycházející ze zjevení Ježíše 
Krista, hlubší pochopení zápasu mezi dobrem a zlem, 
který probíhá ve světě a v celém vesmíru.

Mám jistotu, že ve vesmírném konfliktu stojím na 
správné straně? Uvědomuji si, co Golgota znamená 
pro Boha a pro celý vesmír? Jak se v příštím týdnu 
pokusím konkrétně uvést nové podněty a naučení do 
svého života?
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í povznesli

lidstvo. Tam, kde vládne Kristus, projevuje se láska, 
úcta k právům a názorům jiných, mravní čistota a spra
vedlnost. Křesťanství obohacuje náš svět, protože Kris
tus umožňuje svým následovníkům, aby se 
nad svou hříšnou přirozenost, řídili se zásadami Boží
ho mravního zákona a usilovali o dobro a štěstí ostat
ních.

Jakým způsobem mění život, smrt a vzkříšení Je
žíše Krista naše životy i celý svět?
Kristův dokonalý život
1. Byl Pán Ježíš vystaven podobným pokušením jako 
my? Jakým? Žid 4,15; Mat 4,1—10
2. Cim byl Ježíšův život jedinečný? Který hřích ho 
přemohl? Jan 8,45—46; Žid 4,15 (1 Petr 2,22—23)

V symbolické starozákonní službě měl hříšník přinést 
oběť „bez vady“ (2 Moj 12,5). Obětní zvířata symboli
zovala jak „Božího Beránka“, tak i Kristovu dokona
lou a bezhříšnou povahu.

Ježíš byl jediným, kdo žil ve světě bez hříchu. Otec 
mohl přijmout jeho život. Jeho smrt se mohla stát 
dokonalou obětí, protože „v jeho ústech nebylo lsti“ 
(Iz 53,9).
3. Jakým způsobem můžeme napodobit Kristův život 
a dosahovat vítězství jako on? 2 Koř 3,18

Věřící se mohou stát vítězi jako Kristus mocí Ducha 
svátého, který přebývá v jejich srdcích. Jeden zákon 
říká, že mysl se přizpůsobuje tomu, čím se často za
bývá. Když přemýšlíme o hříchu, budeme hřešit. Sou
střeďme se však na Pána Ježíše a postupně se budeme 
podobat jemu stále více a více. Povaha věřících při 
Kristově návratu bude bez kazů, jako byla Kristova 
povaha (Zj 14,4—5).

Spasitel v lidském těle získal dokonalost neustálým 
zápasem se zlem. Tím nám ukázal, že lidé ve spolu
práci s Bohem mohou v tomto životě získat z Boží 
milosti dokonalou povahu.
Kristova dokonalá oběť
4. Kolikrát musel Kristus zemřít? Jak dostatečná byla 
jeho oběť na Golgotě? Žid 7,27 (9,26—28)
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V izraelském chrámu byly stále přinášeny oběti zví
řat, a přece nedokázaly smazat hřích (Žid 10,1—4). 
Pán Bůh tyto oběti přijímal jako projevy víry svého 
lidu. Jejich hříchy byly odpuštěny v naději na budou
cí službu Mesiáše. A to se stalo, když Ježíš Kristus 
svou smrtí smířil lidské hříchy (Žid 10,5—10). Jeho 
smrt „přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za 
první smlouvy“. (Žid 9,15)
5. Kteří lidé mohou dosáhnout smíření v Kristu? Jan 
3,16
6. Co nám Písmo říká o skutečné příčině Kristova 
utrpení na kříži? Iz 53,5—G.10 (1 Jan 3,5; 1 Petr 2,24)

Pán Ježíš nesl viny všech lidí, které ho oddělily od 
Otce i od Ducha svátého. Proto Ježíš Kristus na kříži 
pln úzkosti volal „Bože můj, proč jsi mne opustil?“ 
(Mat 27,46) Odloučení od Otce mu způsobilo takové 
utrpení, které jako lidé vůbec nedokážeme pochopit. 
Proto je jeho obět dostatečná, aby smířila všechny 
hříchy všech lidí; bylo to totiž nekonečné Boží utrpe
ní.
Kristovo vítězné zmrtvýchvstání
7. Jaký význam má pro lidstvo Kristovo vzkříšení?
1 Kor 15,14—23 (1 Tes 4,14—16)

Naše naděje ve vzkříšení závisí na Kristově vzkří
šení. Jeho smrt nám umožnila smíření s Bohem. Jeho 
vzkříšení nám zaručuje věčný život. Pavel učil, že „nás 
smířené zachrání jeho život“. (Rím 5,10)

Ani starozákonní věřící, kteří zemřeli před Kristem, 
by nemohli být vzkříšeni k věčnému životu, kdyby 
Kristus nevstal z mrtvých. Apoštol Pavel napsal, že 
pokud Kristus nevstal z mrtvých, „ztraceni jsou ti 
křesťané, kteří už zemřeli“. (1 Kor 15,18) Kdyby Kris
tus nevstal z mrtvých, pak by všichni starozákonní 
i novozákonní věřící navždy zůstali zajatci hrobu.

A co víc, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, žili by
chom ještě ve svých hříších (1 Koř 15,17). Kristus 
vnesl naše hříchy na kříž, bez jeho vzkříšení a ná
sledné přímluvné služby by však jeho zásluhy nemě
ly význam.



8. Jaký zvláštní význam pro lidstvo má Kristovo vzkří
šení podle následujících textů? Skut 10,39—43; Rím 
1,4—5 (10,9; Fil 3,10—11)

„Pro věřícího je Kristus vzkříšení a život. V našem 
Spasiteli se život, který byl ztracen hříchem, obnovu
je, neboť Spasitel má život v sobě a oživuje, koho 
chce. Má právo udílet nesmrtelnost. Život, který jako 
Člověk položil, bere a dává lidem.“ (TV,554)
Kristova dokonalá přímluvná služba
9. Kterou část Ježíšovy kněžské služby představovalo 
kropení krví knězem po zabití obětního zvířete? Žid 
10,16—22 (9,11—14)

Každodenní služba starozákonních knězi poukazovala 
na pravou velekněžskou službu Ježíše Krista v nebe
sích, která začala jeho smrtí a nanebevstoupením. Kně- 
ží nejprve přinášeli oběť, pak kropili krví a sloužili 
ve svatyni. Pán Ježíš po své smrti a vzkříšení v nebi 
předkládá zásluhy své oběti jako prostředek záchrany 
pro hříšníky, kteří činí pokání. Proto je pro naše spa
sení podstatně důležit jak oběť Pána Ježíše, tak i je
ho nebeská služba.
10. Co se děje s vinami hříšníků, jejichž hříchy jsou 
odpuštěny na základě oběti Pána Ježíše na Golgotě? 
Rím 8,1.34; Mich 7,19

„Nejtěžší břímě, které neseme, je břemeno hříchu. 
Kdybychom je museli nést sami, rozdrtilo by nás. Ježíš 
Kristus však zaujímá naše místo. „Hospodin na něj 
vložil nepravosti všech nás.“ Iz 53,6) Nese břímě naší 
viny. Chce sejmout náklad z našich unavených ra
men. Chce nám dát odpočinek.“ (TV,228)
Kristus v srdci věřícího
11. Jak prožívali a popisovali novozákonní věřící svou 
největší křesťanskou zkušenost? Jan 14,18—20 (17,23; 2 
Kor 13,5)
12. Jak se v životě křesťana projevuje Kristova pří
tomnost? Ef 3,16—19 (Zj 3,20)

Život, smrt, vzkříšení a nebeská přímluvná služba 
Ježíše Krista mají spásný význam jedině tehdy, když 
je vírou promítáme do svého života. Křesťanský ži-
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vot je společnství s Pánem Ježíšem. Znát jednotlivé 
body biblického učení je důležité, avšak jít životem 
s Kristem v srdci je nezbytné.
13. Jaké zvláštní vlastnosti budou mít ti, které si 
Kristus vezme k sobě? Mat 25,4.6; 13,43

Kristus, který skrze Ducha svátého přebývá, v na
šich srdcích, nás opravňuje ke vstupu do nebe. Po
kud mysl ovládá hřích, Pán Ježíš nemůže v nás žít. 
Když mu umožníme, aby přebýval v našich srdcích, 
aby motivoval naše služby, vedl naše myšlenky a 
jednání, pak budou naše životy vyzařovat jeho po
vahu.
14. Jak můžeme Kristu umožnit, aby přebýval v na
šich srdcích a žil v našich životech? Rím 8,9—10

W. Prescott to popsal výstižně: „Můj vlastní oděv 
je špinavý, moje spravedlnost je nedostatečná. On mi 
opatřil oblečení, abych se nemusel ukazovat ve své 
bídě. Kristus ho opatřil za nekonečnou cenu, dává mi 
ho — největší hodnotu ve vesmíru — zdarma. Dává 
mi svou vlastní spravedlnost. Dává mi sám sebe. Stá
vá se mou spravedlností. Žasnu nad velikostí jeho 
daru. On sám je tím darem. Aby mi ho mohl dát, 
žádá, abych se mu já odevzdal.

Ježíšova spravedlnost, to není teologické krédo, ale 
živá* zkušenost. Nemění jen mé postavení z Božího 
pohledu, ale podstatně ovlivňuje i mé jednání. Hluboce 
zasahuje mé nitro. Očišťuje můj život, zjemňuje mé 
myšlení, má slova i činy. Dělá ze mne nového člověka 
v Ježíši Kristu.“ (Vítězství v Kristu,21—22)
Souhrn a naučení

Věříme, že Kristus žil dokonalým bezhříšným živo
tem. Žádnému pokušení nepodlehl ani myšlenkou. Vy
konal pro nás vše, co mohl učinit. Svým životem, 
utrpením a smrtí umožnil dokonalé shlazení našich 
vin.

Kristovo vzkříšení zaručuje vzkříšení všech, kteří 
v něho věří. Jako nebeský přímluvce očišťuje Pán Je
žíš od hříchu život každého, kdo ho přijme. A tím, že 
žije v srdcích křesťanů, přetváří je, aby se stali způso
bilými pro nebe.



10. úkol — 8. září 1990

Rozumím plně tomu, jaký má pro mne význam Kris
tův život naprosté poslušnosti? Zbavil jsem se už po
citů viny, protože Kristus za mne zemřel a vzal mé 
hříchy na sebe? Mám opravdu živý vztah k Ježíši 
Kristu? Žije v mém srdci? Mluví mými ústy? Pracuje 
mýma rukama? Vede mne k jiným lidem, abych jim 
vyprávěl o Spasiteli?

BÚH A NAŠE ZÁCHRANA
Základní verš: 2 Koř 5,17

Bůh vzal veškerou tíži záchrany na sebe. Samotnou 
podstatou je láska, a proto Bůh touží, aby lidé přijali 
jeho plán pro jejich záchranu. Svou Část vykonal beze 
zbytku — „Nebot v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 
Nepočítá lidem jejich provinění“ (2 Kor 5,19) — my 
však musíme přijmout jeho nabídku.

Dnes budeme studovat problém spasení. Všechno, 
co Kristus vykonal pro záchranu světa, by bylo zby
tečné, kdybychom jeho opatření nepřijali a neprožili.

Císař Karel V., žijící v šestnáctém století, dlužil 
jednomu obchodníkovi z Antverp značný obnos. Když 
tento muž zjistil, že císař mu nebude schopen dluh 
zaplatit, uspořádal velký banket, na který pozval také 
panovníka. Během hostiny, v přítomnosti všech hostů, 
zapálil hostitel svíci. Pak vzal záznam všech císařových 
dluhů a podržel ho nad ohněm tak dlouho, dokud celý 
neshořel. Karel V. byl tak dojat, že obchodníka objal 
a rozplakal se.

Jak by byl císař nerozumný, kdyby tak velkou na
bídku nepřijal! Jak nádherně zní zpráva o tom, že 
Kristus splatil naše dluhy bez našeho přičinění. Pouze 
se nás ptá: „Přijímáš vírou můj dar?“
Kristus se za nás stal hříchem
1. Co všechno chtěl apoštol Pavel vyjádřit porovnáním 
prvního Adama s druhým Adamem — Ježíšem Kris
tem? Řím 5,14—18

Rím 5 popisuje, že Kristus se za nás stal hříchem,
175
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a objasňuje, čeho bylo dosaženo jeho obětí. Apoštol Pa
vel zde rozvedl úžasnou skutečnost, kterou stručné 
vyjádřil v 2 Kor 5,21: „Toho, který nepoznal hřích, 
kvůli nám ztotožnil s hříchem.“ S Kristem bylo nalo
ženo jako s hříšníkem — tak, „jak zasloužíme my, 
a to proto, aby s námi mohlo být naloženo, jak on 
zaslouží. Byl odsouzen za naše hříchy, na nichž neměl 
podíl, a to proto, abychom mohli být očištěni jeho 
spravedlností, na níž jsme se nepodíleli. Podstoupil 
smrt, jež měla být smrtí naší, abychom mohli přijmout 
jeho život“. (TV,13)
2. Co znamená, že jsme spaseni pouze vírou? Ef 2,8—9 

Uvědomujeme si, že jedině Kristus mohl zaplatit
cenu za naše vykoupení. Naše úloha v díle spasení 
spočívá v tom, že natáhneme ruku víry. Víra však po
chází od Boha, Bůh tedy vykonal pro naše spasení vše.

Vírou spasení přijímáme, ale nic víc. Víra není 
žádný záslužný čin. Naše úloha spočívá v tom, abychom 
svou vůli podřídili Bohu a poddali se působení Božího 
Ducha, který nás vede zpět k Bohu. Bůh si váží na
šeho svobodného rozhodnutí, rozhodnout se však mu
síme my.
Vysvobození od nadvlády hříchu
3. Když se ve víre zříkáme své vlastní spravedlnosti 
a přijímáme tu, kterou nám nabízí Kristus, do jakého 
postavení se dostáváme před Bohem? Rím 3,23—26

Přijetím Pána Ježíše jsme omilostněni o,d rozsudku 
smrti, který jsme si zasloužili přestupováním Božího 
zákona.

Před léty uviděl návštěvník jednoho ostrova v Ti
chém oceánu, jak do džungle vběhl muž oblečený 
v cárech. Když byl o několik hodin později chycen, 
ukázalo se, že je to voják. Byl oblečen v cárech uni- 

• formy, vlasy měl dlouhé a špinavé, byl vychrtlý a 
podvýživený. Dvacet pět let se skrýval a žil spíše 
jako zvíře než jako člověk. Žil v domnění, že je stále 
ještě válka. Nebylo snadné ho přesvědčit, že válka 
dávno skončila. Teprve když se setkal se svými mi
lými, uvědomil si, že dvacet pět let strádal zbytečně.

Spousta lidí dnes prožívá podobný problém. Nevědí,



že je možné pouhou vírou přijmout milost — záchra
nu od věčné smrti. Svůj život prožívají v chmurném 
očekávání konce, v zoufalství a nevědí, že na dosah 
je naděje, osvobození v Ježíši Kristu.
4. Jaké konkrétní kroky máme udělat, abychom do
sáhli odpuštění a byli ospravedlněni? Skut 3,19 (Př 
28,13)

Co vede k pokání? Naše vlastní úsilí? Ne! „Dobro
tivost Boží tě vede k pokání.“ (Rím 2,4) Nikdo nedo
káže prožít pokání, dokud si neuvědomí spravedlnost, 
dobrotu a nekonečnou Boží trpělivost a lásku. Pak 
teprve můžeme prožít opravdovou lítost nad svými 
hříchy. Tento zármutek nám pak zabrání v tom, aby
chom dál chodili po cestách hříchu. Vede nás na cestu 
poslušnosti. Příčinou této změny je Duch svátý v nitru 
člověka. On nás nejen očišťuje, ale také obnovuje 
úzké společenství s Ježíšem Kristem.
5. Jak se v životě prakticky projeví to, že člověk byl 
ospravedlněn? Rím 6,17—18 (8,14—17; Fil 2,15; 1 Jan 
2,29)

Už nad námi nepanuje hřích. Klíčem k získání trva
lého vnitřního pokoje je ospravedlnění. Pocit viny za
bíjí, ničí vnitřní pokoj každého člověka. Když jsme 
ospravedlněni „obmytím, jimž jsme se zrodili k no
vému životu,“ (Tit 3,5) byli jsme proměněni, abychom 
„měli podíl na věčném životě“ (v. 7). Proto nám ospra
vedlnění přináší vzácný vnitřní pokoj (Rím 5,1).
6. Jaký užitek budou mít z ospravedlnění křesťana 
lidé, kteří Ježíše Krista neznají? 2 Koř 5,17—20
7. Jaký význam má víra v procesu duchovního uzdra
vení? Mař 9,12—27
Nové narození z Ducha
8. Jak sám Pán Ježíš zdůraznil důležitost znovuzro
zení v nočním rozhovoru s Nikodémem? Jan 3,3—8

Završením díla Ducha svátého v lidském srdci je 
jeho úplná změna. Pokud mu to umožníme, způsobí 
znovuzrození.

„Pramen srdce se musí nejdřív vyčistit, než může 
vytékat čistý proud. Ten, kdo se pokouší získat nebe 
tím, že bude jen sám usilovat o zachovávání zákona,
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pokouší se o nemožné. Náboženství pouhého dodržo
vání zákonů a formální zbožnost nikoho nespasí. Život 
křesťana není upravená nebo zlepšená forma starého 
života, nýbrž změna přirozenosti. Znamená konec so
bectví a hříchu a současně nový život. Tuto změnu 
může uskutečnit jen působení svátého Ducha.“ (TV, 
111)
9. Co nás učí Davidova prosba o tom, jak máme prosit 
za znovuzrození a jak ho máme přijímat? Ž 51, 2.1. 
10—12
10. Co všechno je 
25—27; 2 Kor 5,17

Změna srdce je tvůrčí čin, který dokáže uskutečnit 
pouze Stvořitel, a přece v tomto procesu hrajeme i my 
důležitou úlohu — musíme Duchu svátému umožnit, 
aby tento zázrak s námi učinil. Toho dosáhneme, když 
se budeme dívat na Pána Ježíše a budeme studovat 
jeho život, pak se budeme měnit k jeho obrazu (2 Kor 
3,18). Vždyť prostřednictvím stránek Písma působí Duch 
svátý.
11. Jakou úlohu v procesu znovuzrození hraje Boži 
slovo? 1 Petr 1,23
Vysvobození z moci hříchu
12. Od čeho můžeme být v moci Ducha svátého osvo
bozeni? ítím 8,1—4

Duch svátý, který v nás přebývá, nám dává moc 
k vítězství nad pokušením a hříchem. Poučuje a vede 
nás v rozhodnutích každodenního života a neustále 
nám zjevuje více a více o Boží lásce a Boží vůli s ná
mi. Dokud se podvolujeme vedení nebeského průvodce, 
zvítězíme nad hříchem a plníme „zákonem požado
vanou spravedlnost“ (v. 4).
13. Jaké jsou protiklady v životě těch, kdo chodí po
dle těla, a těch, kdo chodí podle Ducha? ftím 8,5—17

Naše křesťanská zkušenost se od začátku až do kon
ce uskutečňuje milostí skrze víru“ (Ef 2,8), S Kristem 
budeme žít v budoucnosti jen tehdy, budeme-li s Kris
tem žít již dnes. „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho 
přijali jako Pána.“ (Kol 2,6) Podvolujme se denně 
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jeho vedení a náš oboustranný vztah se bude trvale 
posilovat a prohlubovat.
14. Jak bude vypadat náš život, když Bůh vepíše svůj 
zákon do našich srdcí? Jan 14,15 (Rím 13,10; 2 Petr 
1,4)
Jistota spasení
15. Které vzácné zaslíbení si můžeme přivlastnit? Jan 
10,27—29

Bůh nás bude tak dlouho držet za ruku, ze které nás 
nikdo nemůže vytrhnout, dokud Kristu dovolíme, aby 
v nás přebýval.
16. Jakou nadějnou jistotu, pokud jde o budoucnost, 
nám Kristus nabízí? Tit 3,7

Spasení v Ježíši Kristu nám dává, sílu pro dnešek 
a naději pro budoucnost. Náš život jím získává smysl 
a význam. Patříme Bohu, a proto se do budoucnosti 
díváme s důvěrou. Víme, že pokud zůstaneme s ním, 
nemusíme se ničeho bát.
17. Co nás zbavuje obav z nadcházejícího soudu? 1 Jan 
2,1
18. Kam až sahá naděje všech, kdo skrze Ježíše Krista 
prožili zkušenost spasení? 1 Potr 1,3—9
Souhrn a naučení

Učení o spasení skrze pouhou víru je biblickým 
učením, které má dalekosáhlý význam. Žel, mnoho lidí 
usiluje o spasení vlastními dobrými skutky. Žádné, ani 
sebelepší naše- skutky nemají v Božím pohledu spás
nou cenu. Spravedlnost a spasení jsou Božími dary.

Nejlepší, přípravou pro vydávání svědectví o víře je 
osobní zkušenost s Kristem. Jeho přítomnost v životě 
se projeví zbožností, láskou a milosrdenstvím. Kristus 
proměňuje spasení v živou, hmatatelnou zkušenost 
tím, že obnovuje v člověku Boží obraz.

Prožívám plně skutečnost, že mi Pán Ježíš vydobyl 
spasení? Stavím lidem i Bohu pyšně na odiv svůj du
chovní pokrok, anebo pokorně připisuji všechny zá
sluhy za svou změnu a spasení Ježíši Kristu? Vyprá
vím o Kristu jiným, anebo jen sobecky přijímám jeho 
požehnání?



11. úkol — 15. září 1990
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BÚH A CÍRKEV
Základní verš: Ef 1,22—23

Co je to církev? Jak by měla- být organizovaná a 
kdo ji má vést? Tyto a podobné otázky zajímaly 
křesťanské myslitele už od dob apoštolů. Nabízely se na 
ně nejrůznější odpovědi.

Středověkou církev spravovali biskupové, kteří byli 
zodpovědní svému představenému arcibiskupovi. Velcí 
reformátoři šestnáctého století považovali církev za 
duchovní společenství všech věřících v Ježíše Krista. 
Viditelnou organizaci církve pokládali za důležitou, 
přece však do ní patřili někteří lidé bez pravého vzta
hu k Bohu a naopak žili mimo ni někteří opravdoví 
věřící.

Studujme dnes biblickou definici církve a to, co 
bible učí o její organizaci a vedení.
Kristus jako zakladatel církve
1. Na kom Kristus založil církev? Jaký to mi vý
znam? Mat 16,16—18; 1 Kor 3,10—11 (1 Petr 2,3—8) 

Základem církve, kterou Kristus založil, se stal on 
sám. On je „skálou“ (řecký „petra“), na které stojí 
celá stavba církve (Mat 16,18). Jméno Petr také zna
mená „skála“ (řecký „petros“), ale pouze část, kte
rou lze přemístit, balvan. Pán Ježíš je však nepohnu
telným základem církve. Pavel a stejně i Petr 
považovali Pána Ježíše za základ církve.
Z. Kdo je „hlavou“, nejvyšším Pánem, vlastním vůd
cem církve? Ef 1,22—23 (4,15; Kol 1,18) Co to zna
mená v praxi?
3. Jaký postoj mají zaujmout vedoucí církve k Ježíši 
Kristu a k jeho lidu? 1 Petr 5,1—4; Mař 10,42—45 
(Mat 23,8—11)

Církev je vystavěna na Kristu jako na svém zá
kladu a musí ho poslouchat jako svou hlavu. Nemá 
záviset na člověku a člověk ji nemá ovládat. Mnozí 
tvrdí, že svěřené místo v církvi jim poskytuje pra
vomoc určovat, čemu mají ostatní lidé věřit a co



mají dělat. Takové tvrzení Bůh neschvaluje. Spasitel 
říká: „Vy všichni jste bratři.“ (Mat 23,8) Všichni 
jsou vystaveni pokušení a jsou náchylní podlehnout 
bludu. Žádnému smrtelníku nemůžeme svěřit vedení. 
Skálou víry je živá přítomnost Krista v církvi.“ (TV, 
292)
4. Co mínil Ježíš slovy „klíče nebeského království“? 
Komu je svěřil? Mat 16,19; 18,18; Zj 1,18 (3,7)

Pán Ježíš nedal „klíče nebeského království“ jen 
Petrovi. Svěřil je všem svým následovníkům. Tak 
o tom hovoří souvislost Mat 18,18. Díky své smrti a 
vzkříšení má pouze sám Ježíš „klíče hrobu a smrti“ 
(Zj 1,18). Každý křesťan má velikou přednost, že mů
že hovořit o Kristu s těmi, kteří ho neznají. V tom
to smyslu je každý věřící knězem (1 Petr 2,5), který 
z Kristova pověření otvírá nebe hříšníkům, kteří přij
mou Krista za svého Spasitele.
5. Co dále tvoří základ křesťanské církve? Ef 2,19— 
22; 2 Petr 1,19—21

Apoštolově přijímali svá poselství přímo od Krista 
a proroci od Ducha svátého. Křestané přijímali po
selství Božího slova a řídí se jím jako jednotlivci, 
rodiny i celá církev.
6. Jakou úctu máme prokazovat vedoucímu církve?
1 Tes 5,12—13; 1 Tim 5,17

„Krista nelze odloučit od jeho církve. Odmítat a 
nedbat na ty, které Bůh ustanovil, aby vedli jeho 
dílo a nesli odpovědnost spojenou s šířením evange
lia, znamená zavrhovat prostředek, který poskytuje 
Bůh pro pomoc, povzbuzení a posílení svého lidu. 
Když je budeš přehlížet a budeš se domnívat, že ty 
sám máš světlo přímo od Boha, zavede tě do klamu, 
který tě zahubí.“ (3T,418)
Organizace a růst apoštolské církve
7. Ve kterých dvou oblastech se rozvíjela apoštolská 
církev především? Skut 6,1—6 (Fil 1,1)

Po odchodu Pána Ježíše vedli církev apoštolově 
(Skut 1,21—26). S jejím růstem přibývali v církvi 
další vedoucí činitelé. Mezi diákony a staršími (bisku
py) byl určitý rozdíl. Starší byli kazatelé Slova a
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sloužili v církvi jako duchovní vedoucí (Sk 20,17—18).
Diákoni měli za úkol pečovat o časné potřeby, kte

ré odváděly starší od úkolu kázat evangelium (Sk 6,1 
—8). Starší i diákoni měli být bezúhonní, příkladní 
ve svých rodinách a schopní vést členy církve (1 Tim 
3,8—13).
8. Úsudku koho si obzvlášť vážili novozákonní věří
cí? Skut 15,1—4.22

„K hlasování o předložené otázce nebyli povoláni 
všichni křesťané. Apoštolově a starší, vlivní a uváž
liví mužové, se uradili a yydali rozhodnutí, jež pak 
přijaly všechny křesťanské sbory.“ (SA.129)
9. Jak rostla apoštolská církev? Proč? Jaké vztahy 
měli věřící k sobě navzájem? Skut 2,40—47
Hlavní rysy křesťanské církve
10. Které obrazy nám pomáhají pochopit podstatu 
církve?

1) Rím 12,5; 1 Koř 12,27
2) Luk 12,32; Jan 10,2—5.11
3) Ef 2,19; 3,14—15
4) 1 Petr 2,5
5) Zjev 19.7.8

Novozákonní pisatelé používali přirovnání, aby pou
kázali na nejužší duchovní pouto, které spojuje Kris
ta s jeho lidem a Boží lid návzájem. Jen ti, kteří pat
ří k tomuto duchovnímu společenství, tvoří pravou 
Kristovu církev.
11. Má podle Písma existovat kromě duchovního spo
lečenství věřících i viditelná organizace církve? 1 Kor 
1,2 (Sk 13,1; 14,23)

„Satan obzvlášť usiluje o to, aby některé lidi pře
svědčil, že Bůh si přeje, aby šli cestou nezávislou 
na bratřích... Jak rád by v této oblasti uspěl a roz
bil organizaci v době, kdy je nezbytná... Někteří 
mají za to, že v závěru bude každý věřící žít a jed
nat nezávisle na církevní organizaci. Byla jsem však 
poučena, že v Božím díle nemohou jednat lidé ne
závisle.“ (GW.486)
12. Je možné, aby členy viditelné církve byli duchov
ně mrtví lidé? 1 Kor 5,1.11 (Gal 3,1—2; 2 Petr 2,1)
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13. Co Bůh žádá od svých věrných, kteří stojí mimo 
jeho viditelnou organizovanou církev? Jan 10,16; Zj 
18,4
Hlavní úkoly církve
14. O kterých úkolech a funkcích se zmiňuje Písmo?

— Mat 28,19—20
— 1 Jan 1,7
— Zjev 14,7
— Skut 17,11
— 1 Kor 11,24—16

Církev dokáže splnit své pověření pouze tehdy, jest
liže její členové budou udržovat úzké společenství 
s Kristem i navzájem mezi sebou. Společenství, bo
hoslužba, studium bible, večeře Páně a biblický křest, 
to jsou nanejvýš důležité příležitosti pro duchovní 
život a růst církve. Duchovně zdravá církev slouží 
nesobecky světu. Každý člen plní důležitý úkol při 
naplňování nejdůležitéjší úlohy církve — při zvěs
tování evangelia světu.
15. Které praktické kroky by měl učinit váš sbor, 
aby Boží dílo šlo ve vaší oblasti rychleji kupředu? 
Odpovědnost členů církve
16. Co naléhavého a důležitého se čeká od každého 
člena? Jan 3,5.7; Skut 16,31
17. Co musí být každý opravdový člen Kristovy cír
kve ochoten činit? Jan 14,15; 15,10
18. Co by mělo motivovat každého jedince ke službě, 
ať pro své spoluvěřící nebo i pro ostatní? 1 Jan 4,7 
—13 (Jan 17,21—23)
Souhrn a naučení

Sám Ježíš Kristus založil církev, postavil ji na pro
rockém základu, svěřil jí poklad své pravdy a dal 
jí významný úkol — zvěstovat poselství o spasení 
všem lidem. Kristus považuje církev za svoji nevěs
tu, a proto jí prokazuje nesmírnou lásku. Aby mohla 
žít, rozvíjet se a růst, poslal Ducha svátého, který ji 
vede.

Zdravá církev se sestává z opravdu živých, obě
tavých a pracujících členů, kteří využívají duchovní
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dary k jejímu růstu. Zdravá církev roste ve vztazích 
mezi věřícími, v poznání Boží pravdy, ve službě i poč
tem svých členů. Jedno z živých témat náboženského 
světa dneška je růst církve. Ten je možný a jistý 
jen ve spojení každého jedince s Kristem.

Patřím k duchovnímu společenství všech pravých 
následovníků Ježíše Krista? Patřím k církvi, která 
vyznává a skutečně praktikuje učení Písma sváté
ho? Jsem ochoten použít své dary, které mi Pán dal, 
ke službě?

BŮH A POSELSTVÍ Tltí ANDÉLŮ
Základní verš:Zj 14,12

V celých dějinách měl Bůh svůj věrný lid. Jeho 
věrní žili z víry a zvěstovali jeho poselství i v do
bách nej temnějšího odpadnutí. Někdy se počet oprav
dových věřících zmenšil na nepatrnou hrstku — „po
zůstatky“ (Sof 3,13 — ČEP; „ostatky“ Král.) — jako 
v době potopy (1 Moj 7,7) nebo v době Eliáše (1 Král 
19,18).

Jako adventisté věříme, že Bůh má. svůj lid v růz
ných církvích, dokonce i mimo ně. Nemysleme si, 
že spaseni budou pouze Členové církve adventistů 
sedmého dne nebo lidé organizovaní v jiných cír
kvích. Přesto však Bůh má svou církev „pozůstatků“ 
(ostatků), svůj zvláštní povolaný lid, kterému svěřil 
poselství pro dobu konce. Jsme přesvědčeni, že ad- 
ventistické hnutí, které je církví „pozůstatků“ (ostat
ků) a má zvěstovat Kristův druhý příchod, je napl
něním proroctví.
Proč jsou „pozůstatky“ dnes potřebné
1. V jakém stavu bude svět před druhým příchodem 
Spasitele? 2 Tim 3,1—5.13

Smutná předpověď Písma se v dnešním světě beze 
zbytku naplňuje. Většina lidí zavrhuje Boží vůli, za
vrhuje nabídku spasení, lidé jsou „stále horší“ (v. 
13).
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2. Jaký má být Boží lid? Fil 2,15
V době pošlapávání Božího zákona se věřící řídí 

Božími zásadami, v době nevěry opravdově věří Ježíši 
Kristu (Zj 14,12). Když se budou závěrečné události 
přibližovat ke svému vyvrcholení, bude stále výraz
nější rozdíl mezi „pozůstatky“ a nevěřícími lidmi.
3. Kdy bude krása a sláva Boží pravdy nejzřetclněj- 
ší? Iz 60,1—3
4. Které biblické pasáže prorocky předznamenaly do
bu, ve které „pozíístatky“ Božího lidu začnou své 
dílo? Zj 12,11 (10,1—11,1)

12. kapitola Zjevení popisuje pět fází zápasu me
zi drakem (satan — v.9) a ženou (Boží lid) na zemi: 
(1) zápas o myšlení lidí; který probíhá od chvíle, kdy 
nepřítel oklamal první ženu; (2) útok proti „dítěti ženy“ 
— Kristu, když se narodil na světě (v.4 a 13); (3) pro
následování církve, které začalo hned po Kristově 
odchodu a pokračovalo celým temným středověkem 
(v.13); (4) pronásledování během reformace, které vy
hnalo věřící na nově objevený kontinent v době před 
r. 1798 (v.6.14—16); (5) poslední hněvivý útok proti 
„pozůstatkům“ po r. 1798 (v.17; Dan 7,24—25)
Zjev 10,1—11,1

Rok 1844 je pro adventisty důležitý. Radu let před 
tímto rokem kázal W. Miller, že Kristus podruhé při- • 
jde na svět 22. října 1844. Očekávání věřících se však 
nesplnilo. Hořké zklamání, popsané ve Zj 10,9—10, 
způsobilo, že mnozí věřící se vzdali svého přesvěd
čení, jiná, menší skupina určovala nová data pro 
Kristův příchod a třetí, nejmenší skupina vytvořila 
„pozůstatky“ (ostatky). Stále věřili, že Kristus přijde. 
Po pečlivém prozkoumání příčin zklamání je Duch 
svátý vedl k závěru, že datum bylo správné, ale do
sadili do něj nesprávnou událost. Studiem Písma zjis
tili, že r. 1844 Kristus jako velekněz v nebesích začal 
vykonávat další fázi své smírčí služby, a tím začal 
„vyšetřující“ soud. To odpovídá službě ve starozá
konní svatyni. Vždyt jednou v roce probíhal v Izra
eli den smíření, na který se lid musel pečlivě při-
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pravit, byl to den „účtování“ nebo „soudu“ (3 Moj 
23,29; 16 kapitola).
„Pozůstatky“ (ostatky) ohlašují začátek soudu
5. Jakou symbolikou znázornil Bůh v proroctví úkol 
„pozůstatků“, rozsah a dobu jejich působnosti a ob
sah zvěsti, kterou mají nést? Zj 14,6—12

Před vykonáním soudu Bůh ve své předivné lás
ce lidstvo předem varuje a dává mu příležitost záchra
ny. Proto před závěrem lidských dějin posílá svůj 
lid s varovným, záchranným poselstvím. Poslání „po
zůstatků“ je popsáno ve Zjev 14,6—12. Mají za úkol 
oslovit celý svět, poukázat na Boží soud a záchranu 
v Ježíši Kristu. Mají zdůraznit, že Bůh zasahuje do 
běhu lidských událostí a sám brzy ukončí velký zá
pas mezi dobrem a zlem.
6. Jaké záznamy jsou zkoumány a jaká rozhodnuti 
jsou vykonána v období předadventního soudu? Kaz 
12,13—14; Dan 7,9—10 (13—14.22 ;Mal 3,1—4; Mat 22, 
11—14)
7. Kolik lidí bude souzeno? 2 Koř 5,10 Podle jaké 
normy je posuzován život a jednání každého člově
ka? Jak 2,10—12

„Žijeme nyní v době velkého smíření. Když vele- • 
kněz v obrazné službě sloužil k smíření pro Izrael, 
požadovalo se ode všech, aby opravdově litovali svých 
hříchů a pokořili se před Pánem, jinak by byli z ná
roda vyvrženi. Stejně tak všichni, kdo chtějí mít svá 
jména zachována v knize života, mají nyní, v posled
ních několika dnech své zkoušky, opravdově před 
Bohem litovat svých hříchů v opravdové pokoře. Mu
sí svědomitě a zevrubně zpytovat srdce. Musí odložit 
lehkomyslnost a bezstarostnost, které projevují mno
zí vyznavači křesťanství.“ (VLB,349)
„Pozůstatky“ ohlašují spasení v Kristu
8. Co znamená, že jádrem zvěsti „pozůstatků“ je věč
né evangelium“? Zj 14,7

Vlastním jádrem poselství Božího lidu před návra
tem Spasitele je „věčné evangelium“. Od počátku 
používá Bůh jen jediný způsob záchrany lidí — víru 
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v Ježíše Krista. „Pozůstatky“ mají vyzvednout Ježí
šův kříž tak vysoko, aby ho mohli uvidět všichni a 
být zachráněni (Jan 3,14—18).
9. Je součástí „věčného evangelia“ i zachovávání Bo
žího zákona? Souvisí nějak Zj 14,7 se sobotou? (Žid 
4,1—10)
Jak se spasení v Kristu pojí s otázkou zachovávání so
boty?

4. kapitola Židům spojuje sobotu jako památník 
Kristova odpočinutí na konci stvořitelského týdne se 
zachováním soboty jako památníkem Kristova odpoči
nutí při vykoupení. Ježíš dokončil dílo vykoupení šes
tého dne (Luk 23,54) a odpočinul sedmý den v hro
bě (Luk 23,56). Tím je sobota „navěky“ nerozlučně 
spjata s dílem vykoupení.
10. Souvisí druhé a třetí poselství Zj 14,8—11 také 
s věčným evangeliem“? Jak?

Druhý anděl ohlašuje pád Babylóna. Když studu
jeme svatyni v nebi, musíme se zmínit o působení 
„malého rohu“ z Daniele 7 a 8. Bůh již odsoudil Baby
lón, soustředěný na pozemský kněžský systém. První po
selství vede pozornost od napodobeniny lidského ná
boženství k originálu v Kristově velekněžské službě 
v nebi. Tento pohled na Pána Ježíše vysvobodil 
mnoho lidí z područí Babylóna.

Třetí anděl ukazuje na blízký konec boje mezi Kris
tem a jeho nepřáteli. Tím připravuje scénu pro po
slední dějství vesmírného zápasu. „Pozůstatky“ ohla
šují, že ještě před závěrem probíhá Boží soud. Jeho 
hlavní postavou je Ježíš Kristus.
„Pozůstatky" ohlašují Kristův druhý příchod
11. Kterou významnou událostí vrcholí trojandělské 
poselství „pozůstatků“? Zj 14,14—20

Poselství tří andělů má připravit lidstvo na Kris
tův příchod. Zj 14,6—12 úzce souvisí s v. 14—20. Při 
přípravě na příchod Ježíše Krista spolupracují tři 
andělé, ale čteme také o dvou bytostech se srpy, kte
ré se chystají sklidit žeň.



12. Proč je „sklízení konečné žně“ znázorněno dvěma 
bytostmi se dvěma srpy? O jaké rozdílné skupiny li
dí sc zde jedná? Zj 14,14—19

Tím prvním žencem je Pán Ježíš, který sklidí ú- 
rodu“ těch, kteří se připravili v době hlásání zá
chranného poselství, „opustili Babylón“ a jejich jmé
na zůstala zaznamenána „v knize života Beránkova“. 
Tito lidé, zachráněni milostí Ježíše Krista, budou tvo
řit žeň našeho Pána.

Mezi „zrnem“ však bude i druhá část sklizně — 
lidé, kteří odmítli nabízenou příležitost, jejichž jmé
na nebyla vepsána do knihy života. Tato část žně 
bude „vmetena do jezera Božího hněvu“ (Zj 14,19).
13. Jakým způsobem se věřící mají připravit na na
plnění „blahoslavené naděje“? Jak má vypadat jejich 
život? Tit 2,11—14

„Žijeme právě v nejvážnějším období dějin tohoto 
světa. O osudu lidí žijících na zemi bude vbrzku roz
hodnuto. Naše budoucí blaho a také záchrana jiných 
závisí na tom, jakou cestou se nyní dáme. Je třeba, 
abychom se nechali vést Duchem pravdy... Musíme 
hodně přemýšlet o slově Božím ... Je třeba, abychom 
nyní hledali hluboké a živé zkušenosti ve věcech 
Božích.“ (VLB,428)
14. Jak souvisí „trpělivost svátých“ s blížícím se pří
chodem Ježíše Krista? Zj 14,12 (Jak 5,7—8)
„Pozůstatky“ hlasitě volají
15. Jak bude žít církev a jak se bude chovat svět 
tváří v tvář Kristovu příchodu? Dan 12,1
16. Proč se Boží děti nemusí obávat závěrečných zkou
šek? Zj 1,13.20

Pro většinu lidí pravda nebyla populární. Pán Je
žíš „tlačil lis sám" (Iz 63,3). Na kříži se stal pravým 
„pozůstatkem“ starého Izraele a v něm byl dosažen 
záměr, který měl Bůh s celým národem. Stejně jako 
prošel Kristus zkouškou kříže, překoná Boží lid 

’ v Kristu i „den soužení“.
17. Jakou poslední výzvu bude Boží lid v moci Du
cha tlumočit světu? Zj 18,1—4

Důležitou úlohu „pozůstatků“ Božího lidu bude shro-
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mažďování věrných. Bůh má své děti roztroušené 
v různých církvích po celém světě. Pod tlakem udá
lostí doby konce, kdy se spor mezi Kristem a sata
nem vyhrotí a bude stále jasnější dělící čára mezi 

„pozůstatky“ se stanou jád- 
všech zemích shromáždí

zastánci obou skupin, 
rem, kolem něhož se 
pravý Boží lid.
18. Co znamenají výrazy „s velikou mocí“ a „mohut
ným hlasem“ ve Zj 18,1—2?

Zde se nejedná ani tolik o světoširé hlásání jako 
o zřetelnou demonstraci před celým světem, jak do
káží žít lidé ve společenství s Kristem. Každý člověk 
je zván, aby se v této závažné době stal Božím re
prezentantem a obhájcem.
Souhrn a naučení

Bůh si v každé době povolal své posly, kteří při
nášeli časové poselství o Božím jednání spásy. Pro
tože v době závěrečných událostí probíhají významné 
změny a přípravy, považoval Bůh za nezbytné, aby 
si povolal „pozůstatky“. Žádný jiný lid v dějinách 
nezvěstoval poselství tří andělů tak jasně, v takové 
šíři a jednotě jako adventisté s.d. To však není žádný 
důvod k pýše. Naopak, mělo by nás proniknout vě
domí odpovědnosti za úkol, který nám Bůh ve světě 
svěřil. „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho 
očekává.“ (Luk 12,48)

Prožil jsi duchovní zkušenost popsanou v prvním 
andělském poselství? Jaké praktické kroky jsi udě
lal, abys svůj hlas připojil k ostatním při zvěstování 
„věčného evangelia“ a „hodiny jeho soudu“?

BÚH NAS VYBÍZÍ K JEDNOTĚ
Základní verš: Ž 133,1—3

Jakou jednotu si přeje mít Bůh ve své církvi? Ně
kteří křesťanští myslitelé se v průběhu dějin domní
vali, že stačí vnější jednota, založená na autoritě 
církevní organizace. Tvrdili, že když se jednotliví

189



členové církve podrobí vedení, bude dosaženo jednoty. 
Kryje se snad taková představa s jednotou, jakou 
chce podle bible dosáhnout mezi věřícími Pán Ježíš?

Jiní se domnívají, že správná jednota znamená lás
ku a toleranci bez ohledu na věroučné rozdíly mezi 
křesťany. Tvrdí, že je možné žít v jednotě a lásce 
společně s těmi, kdo chápou učení Ježíše Krista a 
apoštolů naprosto odlišně. Je taková jednota usku
tečnitelná? Bylo jí někdy v dějinách dosaženo?

A pak existuje ještě jedna skupina křesťanů. Do
mnívá se, že nejvíce záleží na věroučném souladu. 
Křesťanskou lásku tito věřící podřizují ztotožnění se 
s věroučnými zásadami.

Jakou jednotu a spolupráci chtěl však Pán Ježíš 
vidět ve své církvi? Boží odpověď můžeme najít je
diné v Písmu.
Jednota vyplývající z odevzdání se Kristu
1. Co je podle Ježíše Krista základem jednoty, kterou 
má církev prožívat? Rím 12,3—5.9—10

Tam, kde vládne oboustranná úcta, láska a pocho
pení, se projevuje pravá jednota. Láska je založena 
na respektu. Dokud nepotlačíme představu o vlastní 
důležitosti, nedokážeme opravdově respektovat druhé. 
Apoštol Pavel se dotkl živého problému, když na
psal, abychom o sobě nesmýšleli víc, než je zdravé, 
a abychom v úctě dávali přednost jeden druhému. 
K dosažení jednoty vede několik stupňů. Vlastní po
kora a skromnost umožňují úctu vůči druhým. Úcta 
k jiným v nás budí lásku. Láska je základem po
chopení a tolerance, které vedou k jednotě. Jednota 
tedy začíná v srdcích jednotlivých věřících.
2. Jaký postoj zaujímají' křesťané, kteří se cele od
dali Pánu Ježíši, k jiným národnostem a k opovrho
vaným? Sk 17,26—27; Gal 3,27—28 (Ef 2,14)

Pokud život křesťana spravuje Kristus, stává se člo
věk pokorným a milujícím. Jestliže však Kristus není 
první v našem životě, dostává se na trůn srdce na
še pyšné já, zmizí úcta k bratřím a sestrám a není 
možné dosáhnout jednoty.

V životech lidí, kteří se odevzdali Kristu, vládne
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Otec i Duch svátý. Tito lidé vidí v každém člověku pro 
Krista svého bratra či sestru. Pán Ježíš zemřel za 
každého člověka na tomto světě, bez ohledu na to, 
kde a v jakých poměrech se narodil a žil. Žádná 
z těchto odlišností nemůže vyloučit člověka ze spo
lečenství Kristovy církve (viz KP,229).
3. Kdo je tvůrcem jednoty v Kristu? Ef 4,1—6 (1 Kor 
12,12—17)

Mimo biblických zásad existují oblasti, ve kterých 
nebudeme zcela jednotní. Některé rozdíly, ve kterých 
se nemůžeme sjednotit, vyplývají z osobního vkusu 
či naší kultury. Tyto oprávněné rozdíly by však nikdy 
neměly narušit náš vztah lásky ke Kristu i mezi se- 
bou navzájem. Vzorem pro naše postoje a činy je 
příkladný život a jednání Ježíše Krista.
Jednota víry

Může žít křesťanská církev bez jednoty v oblasti 
svého učení? Vyznávají snad téhož Spasitele ďva lidé, 
z nichž jeden věří v Kristovo božství a věčnou 
existenci, zatímco druhý je odmítá? Dějiny křesťan
ské církve potvrdily, že církev může žít a působit 
jen tehdy, pokud její členové jednotně věří a vyznáva
jí svou víru.
4. Proč je tak důležité, abychom věřili původnímu 
evangeliu a přijímali čistou pravdu Písma? Ef 4,10— 
16

„Pokud někdo chápe biblické pravdy bez ohledu 
na názory svých bratří a obhajuje je tvrzením, že 
má právo na své vlastní názory a vnucuje je jiným, 
jak může naplnit Kristovu modlitbu? Jestliže povstá
vají další a další s tvrzením, že mají právo věřit a 
mluvit to, co se jim zdá za správné bez ohledu na 
víru církve jako celku, kde je pak soulad, který 
panuje mezi Kristem a jeho Otcem a má panovat 
i mezi jeho následovníky?“ (TV,29—30)
5. Jaké věroučné problémy se objevovaly v apoštol
ské církvi a k čemu v této souvislosti vybízeli apoš
tolově? Gal 1,6—8 (Sk 20,29; 1 Kor 1,10)

V apoštolské církvi se začaly objevovat poměrně 
brzy zásadní věroučné rozdíly, které se netýkaly pou-

191



ze praxe křesťanského života. Jednalo se o hluboké 
rozpory v chápání učení Písma. Nepřítel až dodnes 
se snaží rozštěpit jednotu církve prostřednictvím 
extrémně a nezávisle smýšlejících jedinců. Apoštol Pa
vel neustále zdůrazňoval, že jednota bude možná pou
ze tenkrát, až se každý jednotlivec nechá, vést Du
chem svátým.
6. Jakým způsobem můžeme dosáhnout jednoty v zá
kladních bodech víry? Kdo a jak nám pomáhá při 
budování teto jednoty? Fil 1,27 (1 Petr 3,8; Jan 16,13)

Jednotu víry je možno získat studiem Písma, při 
jehož výkladu nás vede Boží Duch. Každé učení, kte
ré se liší od učení bible, nepochází od Boha, a není 
tak důležité pro naši víru. Duch svátý nebude nikdy 
v protikladu k Písmu, které sám inspiroval.
7. Kdo je středem veškerého učení Písma? Jan 5,39 
(Luk 24,27.44)
Jednota života
8. V čem především by měli být věřící podle přání 
Pána Ježíše sjednoceni? Za co se Pán modlil? Jan 
17,21—23

Pán Ježíš se modlil, aby věřící dosáhli dokonalosti 
své povahy a sjednotili se v lásce. Dosáhnout tohoto 
cíle mohou jedině ve spojení s Bohem. Jednota v cír
kvi zavládne tenkrát, až bude každý její člen vyzařo
vat povahu Pána Ježíše.
9. Jaký ideál křesťanské povahy je postaven před 
věřícího člověka? Ef 4,11—13 (Gal 3,10—15)

Apoštol Pavel v epištole Efezským dává, „jednotu 
víry“ do přímé souvislosti se „zralým lidstvím, mě
řeným mírou Kristovy plnosti“. Podoba Kristu je zá
kladem jednoty mezi věřícími. Tutéž myšlenku „po
doby“ Kristu „ve všech“ předkládá Pavel jako pramen 
jednoty mezi křesťany, kteří žijí v rozmanitém kultur
ním prostředí. „Boží ideál pro jeho dítky převyšuje 
lidskou představu. Cílem, který máme dosáhnout, je 
svatost — podobnost Bohu.“ (Ed,18)
10. Jak souvisí posvěcený život jednotlivců s jedno
tou v církvi? Žid 12,14—15

„Svatost je naprosté odevzdání člověka, jeho srd-
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ce, Bohu. Vůle a dokonce i myšlenky jsou podrobeny 
Kristově vůli. Kristova láska naplňující nitro neustále 
prýští ven jako čistý a osvěžující pramen, který ob
šťastňuje jiné.“ (6 BC,1076)
Co ničí jednotu církve

Satan má. nesmírný zájem na rozbití jednoty církve. 
Bible nás informuje o jeho záměrech a varuje nás 
před jeho úskoky. Co ničí jednotu v církvi? Rekne- 
me-li to jedním slovem, je to hřích. Poprvé narušil 
dokonalý soulad již v nebi. Od tohoto okamžiku mů
žeme sledovat, jak hřích ničil jednotu Božího lidu.
11. Jak narušuje jednotu církve pýcha některých je
dinců? Př. 23,25; 1 Koř 4,18—19 (Zj 3,17)
12. Jaký vliv na církev má skutečnost, že některý je
dinec anebo skupina lidí setrvává v hříchu? 2 Petr 
2,15.18 (Joz 7,1)

„To, co Kristovu církev nejvíce ohrožuje, není od
por světa, ale zlo, které mají věřící v srdcích. To za
sahuje nejtéžší rány a zpomaluje pokrok Boží věci. 
Nic neoslabuje duchovní život tak, jako když se za
hnízdí závist, podezírání, hnidopišství a pomlouvač- 
nost. Naproti tomu je jednota a svornost lidí rozlič
ných povah, kteří tvoří Boží církev, nejsilnějším 
svědectvím, že Bůh poslal svého Syna na svět.“ (SA, 
360)
13. Cd narušovalo jednotu církve v Korintu v době 
apoštola Pavla? 1 Koř 1,12—13 (3,1—5; 6,1.5—8)

Když se ve sboru vytvoří skupina lidí, kteří vyvo
lávají problémy a prosazují vlastní myšlenky, pak 
následuje rozdělení a zastaví se růst a pokrok sbo
ru. Když se obyvatelé Gadary spojili a odmítli Ježíše 
Krista, připravili se o největší požehnání, které moh
li získat. Židé, kteří zavrhli Krista, vyvolávali později 
roztržky a spory všude, kam apoštolově přinesli e- 
vangelium.
Jednota církve před návratem Krista
14. Jak popsal prorok jednotu duchovního Izraele? 
Iz 11,12—13 (Jan 10,16)

, Už starozákonní proroci předpověděli, že Boží lid
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se stmelí v lásce a sjednotí v Boží službě. Izraelský 
národ selhal ve svém poslání, a proto se tyto před
povědi vztahují na křesťanskou církev (ftím 9,8). 
Kdyby Izrael přijal Mesiáše, tato proroctví se moh
la splnit na Izraeli. Nyní se však týkají pravé Ježí
šovy církve na celém světě.
15. Jakým způsobem dosáhne jednoty Boží církev 
před návratem Spasitele? Zj 18,4—5

Před příchodem Ježíše Krista zavládne v církvi jed
nota. Bůh povolá své věrné následovníky z Babyló- 
na“. Budou to lidé, kteří uslyší pozvání církve a 
Ducha svátého (Zj 22,17). Boží lid se sjednotí v ode
vzdání Kristu, v učení Písma a ve službě pro druhé.
Souhrn a naučení

Nej lepším svědectvím, kterým můžeme před světem 
zdůraznit důležitost a účinnost jednoty, je právě jed
nota mezi věřícími. Sbory, ve Kterých vládne láska, 
porozumění a jednota, zaznamenávají největší růst. 
Pán Ježíš ve své modlitbě ukázal na jednotu církve 
jako na důležitý evangelizační faktor: „Aby všich
ni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby 
i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne 
poslal.“ (Jan 17,21)

Odevzdal jsem svůj život bezvýhradně Pánu Ježí
ši a dosáhl jsem opravdově jednoty s ostatními vě
řícími? Narušují některé mé povahové kazy jedno
tu a práci sborové rodiny? Umožním Pánu Ježíši, aby 
mne přetvořil a použil mne k záchraně jiných?


