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1. úkol — 6. října 1990

cosi jako obdobu 
se

BÚH A KňEST
Základní verš: Rím 6,3.4

Jeden známý kazatel říkal: „Přítomnost v modlitebně 
z tebe neudělá křesťana, stejně jako pobyt v drůbe- 
žárně z 'tebe neudělá kuře.“ Ani křtem se člověk 
nestává křesťanem. Křest je svědectvím o tom, že 
Duch svátý začal měnit naše srdce a náš život. Je
ho prostřednictvím jsme poznali své hříchy, litovali 
jich a toužíme po novém životě v Ježíši Kristu. Křest 
je vlastně veřejným potvrzením, že Duch svátý nás 
již připravil, abychom se stali členy Boží rodiny. Křest 
je vyznáním našeho vztahu ke Kristu, stejně jako je 
svatební obřad veřejným vyhlášením dvou lidí, že 
chtějí žít společně.

Kde má křest svůj původ? Jako náboženský obřad 
vznikl již v předkřesťanské době. Židé ho používali 
jako způsob přijetí proselytú (nežidú, kteří se chtěli 
stát Členy židovského společenství). Právní postavení 
takového prosely ty bylo stejné jako novorozeného dí
těte. Je důležité, že židovští vůdcové se s Janem ne
dřeli o právoplatnosti křtu, ale pouze o oprávnění 
: jeho vykonávání (Jan 1,19—28). Také esejci prak
tikovali rituální „označování“ 
křtu; v Kumránu bylo objeveno několik bázénů 
schody.
Co je to křest?
1. Jakou formu křtu používal Jan, aby zdůraznil po
třebu očištění lidí od hříchů před příchodem Krista? 
Mař 1,4—5

Jan Křtitel patrně znal starozákonní rituály očiš
ťování, umývání i příběh o Námanovi, avšak učil, 
že tento obřad zahrnuje i duchovní očištění. Žádal, 
aby lidé svým křtem přiznali své hříchjr a činili z nich 
pokání. Krok, který žádal, byl velmi závažný a lidé 
ho nečinili snadno. Janova výzva ke křtu ukazuje, 
že lidé, připravující se na příchod Mesiáše, museli 
prodělat patrnou změnu.
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Vyznání víry
2. Proč sc nechal Pán Ježíš pokřtít? Blat 3,15

Ve Skut 2,38 vybízí Petr ty, kteří přicházejí do 
církve, aby se nechali pokřtít, a tím dosáhli plného 
odpuštění hříchů. Ježíš však nikdy nezhřešil, a proto 
křtem nemusel potvrzovat, že mu byly odpuštěny hří
chy. Svým křtem se však Ježíš plně ztotožnil s hříš
níky, kteří potřebují Boží spravedlnost. Stal se tak 
příkladem pro každého, kdo chce žít novým životem.
3. Co sc o křtu můžeme naučit z Ježíšových pokvnů 
u Mat 28,18—20 a Mar 16,15—16?
4. Co dokazuje, že apoštolská církev se těmito poky
ny řídila? Skut 10,47—48 (22,12—16)

Svědectví o konci starého a začátku nového živo
ta v Kristu.
5. Co se děje s nadvládou hříchu při křtu? Kol 2,12 
(3,1)

Křest potvrzuje nejen ukončení nadvlády hříchu, 
ale i začátek nového života v Kristu (Rím 6,4—5).
Podmínka vstupu do církve
6. Co řekl Pán Ježíš o tom, že křest je znamením 
vstupu do Božího království? Jan 3,5

Pán Ježíš zdůraznil, že máme být pokřtěni vodou, 
ale i Duchem svátým. Jen ten, kdo prožije celou tuto 
zkušenost, se může stát plnoprávným členem Boží 
církve (Sk 10,47—48; 1 Koř 12,12—14). „Křest je pro
středkem nejopravdovějšího sjednocení lidí na světě. 
Lidé pokřtěni ve jménu Otce. Syna i Ducha svátého 
hned na oočátku křesťanského života veřejně pro
hlašují, že opustili službu satanovu a stali se dětmi 
nebeského Krále, členy jeho královské rodiny.“ (GT, 
91)
Co křest potvrzuje?

Starověká baptistéria potvrzují, jak důležitý byl 
křest pro ranou církev. Jeho význam spočíval také 
v tom, že pro svět i pro církev byl křest vnějším 
důkazem, že v životě křesťana přestal panovat hřích 
a začal žít Kristus.
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■Potvrzuje, že Kristus se stal Pánem našeho života
Apoštol Pavel napsal: „Vy všichni, kteří jste byli 

pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ (Gal 3, 
27)
7. Jakou souvislost má vyznání víry v Boha a Spa
sitele Ježíše Krista s obřadem křtu? Řím 10,9; (Sk 
16,30—34)

Křest ponořením nádherně symbolizuje osobní zku
šenost obrácení člověka. Věřící nejdříve prožívá zá
rmutek nad hříchem a jeho odpuštění. Vyznávající 
hříšník dosáhne odpuštění a je mu dán nový život 
v Kristu. Všechny tyto kroky předcházejí vlastní křest.
Uznání příslušnosti k církvi
8. Jak jedině se člověk může stát členem Kristovy 
církve — Boží rodiny na zemi? Sk 2,41; 1 Kor 12,13

Křest kromě navázání plného vztahu k Bohu zna
mená i navázání nového vztahu s Kristovou církvi 
na zemi. Věřící je křtem včleněn do jejího spole
čenství a vztahy lásky. Křest se stává dveřmi spo
lečenství a zároveň počátkem učednictví.
Symbolika křtu
9. Co symbolizuje křest v souvislosti s utrpením, smrtí 
a vzkříšením Pána Ježíše? Řím 6,3—10

Kající hříšník se obřadem křtu ztotožňuje s Kris
tem. Spasitel byl kvůli našim hříchům ukřižován, 
zemřel a pak vstal v novém oslaveném těle z mrt
vých. Žije novým životem. Křest se stává obrazem 
tohoto procesu v životě křesťana. Starý člověk hří
chu je křtem ukřižován, umírá. Je pohřben ve vod
ním „hrobě“. A pak, stejně jako Kristus, i on po
vstává, aby žil novým životem bez hříchu.
10. Jak se v životě křesťana promítají Pavlova slo
va z Řím 6,3—4: byl „pokřtěn v Krista" a „pokřtěn 
v jeho smrt“?

Život křesťana po křtu je novým životem, odliš
ným od předchozího. Je to život, ve kterém se do
držuje úmluva nové smlouvy: „Já budu jejich Bo
hem a oni budou mým lidem.“ (Jer 31,33)



11. Jaký dar nebe přijímáme při křtu stejně jako 
Kristus? Mat 3,16—17 (Sk 2,38)

Když jsme pokřtěni, nemusíme vidět holubici ani 
slyšet hlas z nebe, avšak ve víře můžeme mít jistotu, 
že Bůh nám dal dar Ducha svátého, stejně jako ho 
obdržel Kristus.
12. Co nám říká Tit 3,5—7 o očišťujícím dílu Ducha 
svátého při křtu?
Vlastní křest
13. Jak vlastně vypadal křest Pána Ježíše a jak pro
bíhal křest v apoštolské církvi? Co nám o tom bible 
říká? Mat 3,16; Jan 3,23; Sk 8,38—39

Bible zná pouze křest ponořením. To je zřejmé 
z řeckého pojmu, který je používán pro označení křtu. 
Potvrzují to i popisy jednotlivých křtů v bibli i du
chovní aplikace symboliky křtu. Řecké slovo „bapti- 
zo“ znamenalo barvení předmětů jejich ponořením 
v barvě či naplnění nádoby jejím ponořením do vody. 
Nej vhodnější označení křtu je tedy „ponoření“.
14. Jaký význam má křest ve jméno všech členů Bo
ží Trojice? Mat 28,19—20
15. Co musí nutně předcházet křtu? Jsou malé děti 
schopny plnit základní podmínku křtu? Sk 2,37—38

V Novém zákoně čteme pouze o křtu dospělých lidí, 
není zde žádná zmínka o křtu malých dětí. Děti ob
vykle nejsou schopné činit pokání, uvěřit, stát se 
učedníky, přijmout Ducha svátého a poslouchat Boží 
vůli.
16. Stačí pouze vyznání víry, aby mohl být člověk 
pokřtěn? Co Bůh od věřícího očekává? Mat 28,20

Každý člověk, který má být pokřtěn, musí správně 
pochopit celé učení Písma (Sk 8,12). Musí se s Boží 
pomocí snažit uvádět do života všechny zásady bible 
(Mat 28,20). Praktický život ukazuje, jaký kdo navá
zal vztah s Kristem. Nikdo by neměl otázku křtu 
brát na lehkou váhu. Křest znamená nejzávažnější 
životní rozhodnutí a podstatnou změnu ve způsobu 
života každého jednotlivce.

V době Jana Křtitele připravoval křest věřící na 
první příchod Mesiáše. Také dnes nás křest vodou
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BÚH A VEČERE PANE
Základní verš: 1 Koř 10,16—17

Jakým způsobem si můžeme i dnes — téměř dvě 
tisíciletí po Kristu — zpřítomňovat význam Kristovy 
smrti, vzkříšení a nanebevstoupení? Jak můžeme i my 
prožívat duchovní zkušenost, kterou prožili Ježíšovi 
učedníci?

Kristus ustanovil památku večeře Páně jako jeden 
z prostředků, s jehož pomocí máme pravidelně pro
hlubovat svou duchovní zkušenost. Jeden ze způsobů, 
jak v běžném životě poznáváme druhého člověka, 
je, že s ním společně jíme. Při památce večeře Pá
ně se u jídla nesetkávají pouze křesťané navzájem, 
nýbrž jde především o společenství s Pánem Ježíšem. 
Přijímáním symbolů jeho smrti přijímáme od Krista 
duchovní stravu.

Záměrem dnešního studia je, abychom pochopili,

a Duchem připravuje na setkání s přicházejícím Krá
lem.
Souhrn a naučení

Když se římské legie vylodily na břehu Británie, 
velitel rozkázal, aby vojáci spálili všechny lodi. Jeden 
voják se velitele zeptal: „Pane, jak potom ustoupí
me, když všechny lodě zničíme?“ Velitel odpověděl: 
„O to právě jde. Ústup ani návrat není možný!“

Křest v našem životě znamená nový život a my 
slibujeme, že se už nikdy nevrátíme ke starému způ
sobu života. Nyní je Ježíš nejvyšším Pánem našeho 
života. Mosty zpět jsou spáleny. Od chvíle křtu máme 
jít radostně a s odvahou vpřed, až vejdeme do bran 
Božího města.

Beru si poučení z toho, že bezhříšný Boží Syn byl 
pokřtěn, aby se stal příkladem i pro mne? Chci jít 
stejnou cestou jako Spasitel a být pokřtěn ponoře
ním? Zakouším denně, co to znamená umrtvování hří
chů a nový život s Kristem?



aby se stal učitelem, příkladem a vykupi-
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čím by se večeře Páně měla stát pro každého z nás. 
Potřebujeme také vědět, jak může Bůh připravit na
še srdce pro účast na tomto důležitém obřadu.
Význam pokory a služby
1. Jaký problém sužoval učedníky? Mar 9,33—34 Luk 
22,24—27

Bylo jen několik hodin před krutou popravou Mis
tra, a přece mezi učedníky vládla pýcha. Každý z nich 
chtěl v budoucím království zaujímat nejvyšší posta
vení. Ještě se nenaučili lekci o nesobecké službě ji
ným. Při fotografování skupiny osob se někteří lidé 
stavějí na kraj, a přitom si tak velmi přejí, aby moh
li stát uprostřed všech. Právě to byl problém učed
níků. Ve svých hovorech se zabývali vlastní důle
žitostí. Chtěli, aby jim jiní sloužili, sami však nebyli 
ochotni sloužit druhým. Představme si, jak se v té
to situaci musel cítit Ježíš Kristus.
2. Jak Pán Ježíš zdůraznil význam pokory? Mat 18,1 
—4 (20,25—28; 23,8—12)

Úctu a postavení předchází pokora. V Kristově krá
lovství nebude místa pro lidi, kteří dychtili po vý
sadách, postavení a odměně. Bohatství, postavení, inte
lektuální schopnosti či krásné vzezření nedokáží 
nahradit společenství s Ježíšem Kristem. Nejvyšší 
postavení zaujímá v církvi podle Božích měřítek ten, 
kdo dokáže druhým obětavě a nezištně sloužit. Ty
to zásady však chápou pouze obrácení lidé s novým 
srdcem (Mat 18,3).
3. Co se můžeme naučit o pokoře od Pána Ježíše? 
Mat 11,28—29

„Kdyby Kristus přišel s okázalostí a pompou jako 
velcí lidé tohoto světa, mnozí by ho přijali. Ježíš 
z Nazareta však neoslnil lidské smysly vnějším les
kem, který by mu získal úctu lidí. Přišel jako prostý 
člověk, aby se stal učitelem, příkladem a vykupi
telem všech lidí. Kdyby přišel s pompou, přijali by 
ho pouze vznešení lidé, jak by nás potom mohl učit 
pokoře?“ (5T,253)



Obřad pokory
Ještě večer před Ježíšovou smrtí se učedníci přeli, 

kdo je z nich největší. Pokud se nacházeli v tomto 
stavu, nemohl jim Kristus zjevit hluboké duchovní 
pravdy. Vždyt v jejich srdcích se nacházel hřích. Aby 
je naučil pokoře, vykonal něco neočekávaného, mimo
řádného a pak jim přikázal, aby tak činili i oni sa
mi v budoucnosti.
4. Jakým příkladem poučil Ježíš své učedníky při 
poslední večeři? Jan 13,4—5

Právě tehdy, když vládla mezi učedníky atmosféra 
povyšování a pýchy, sklonil se Pán Ježíš před nimi 
a vkleče umýval jejich špinavé nohy. Sloužil lidem. 
Jak zvláštní to musel být pohled pro nebesa. „Syn 
člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mat 20,28) 
V této chvíli sestoupil Kristus téměř na nejnižší stu
peň svého ponížení (Fil 2,6—8).
5. Jak reagovali učedníci na to, že jim jejich Mistr 
umývá nohy, a tím vykonává službu otroka? Jan 13, 
6—11

Co asi probíhalo myslí Jidáše, když mu Pán Ježíš 
umýval nohy? Byl už vnitřně připraven, že Krista 
prodá židovským předákům za třicet stříbrných. Me
siáš věděl, co probíhá v jeho mysli a místo aby ho
odhalil, sklání se před ním a umývá jeho nohy. V této 

zavrhlchvíli se však Jidáš definitivně rozhodl 
Krista a dal přednost Židům.

Petr reagoval jinak. Styděl se, že mu Kristus pro
kazuje takovou službu. Cítil, že to byla jeho pýcha, 
která mu zabránila, aby sám umyl nohy svým brat
řím.
6. Jakým symbolem je umývání nohou? Jan 13,8—10 
(15,3) Tit 3,5—7

„Kristus těmito slovy myslí vyšší očištění, které 
bylo znázorněno nižším očištěním... Ten, kdo vyšel 
z koupele, byl čistý, ale nohy obuté v sandálech se 
brzy zaprášily a bylo je třeba znovu umýt... Když 
se Ježíš opásal ručníkem, aby smyl prach z jejich no
hou, chtěl tímto činem smýt z jejich srdcí nepřátel
ství, řevnivost a pýchu. Toto umytí mělo daleko vyšší
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význam než umytí jejich zaprášených nohou. V ta
kovém stavu, v jakém byli, nebyl ani jeden z nich 
připraven pro společenství s Kristem, pro velikonoč
ní večeři ani pro pamětní službu, kterou Kristus za
krátko ustanoví. Jejich srdce musela být očištěna.“ 
(TV,456)
7. Jak vyzval Kristus učedníky k vzájemné službě? 
Jan 13,12—17

Umývání nohou je důležitou přípravou pro večeři 
Páně. Pán Ježíš dal příklad všem věřícím.

I my, podobně jako učedníci, máme často obmý- 
vat svá srdce v krvi Ježíše Krista, zvláště když nás 
znečistí kontakt s hříchem.

Pán Ježíš si přeje, abychom si vzájemně při večeři 
Páně umývali nohy. Nejedná se zde snad jen o urči
tý aspekt pohostinné pozornosti. Kristus ustanovil 
náboženský obřad. Křesťané mají následovat příklad 
Pána Ježíše a projevovat tak svou pokoru i ochotu 
si vzájemně sloužit.
Ustanovení přijímání symbolů Kristova těla
8. Co ustanovil Kristus po umývání nohou? Mat 26, 
26—28

Poslední večeře, kterou Ježíš jedl se svými učední
ky, probíhala ve čtvrtek, v poslední večer jeho živo
ta. Byly svátky velikonoc. Velikonoce poukazovaly na 
oběť Mesiáše za hříchy světa (1 Kor 5,7). Následující 
den byl Pán Ježíš ukřižován. Starozákonní oběti ztra
tily svůj význam, protože pravá oběť nahradila před
obraz.

Pán Ježíš nahradil velikonoční obřad ustanovením 
večeře Páně. Velikonoce ukazovaly vpřed ke Golgo
tě, zatímco večeře Páně ukazuje zpět — ke Golgotě.

Večeře Páně nám připomíná tři skutečnosti: (1) do
konanou oběť na kříži; (2) druhý příchod Ježíše Kris
ta; (3) konečné vítězství Božího lidu.
9. Jak dlouho má Boží lid slavit večeři Páně? 1 Kor 
11,23—26
10. Jaké nebezpečí hrozí při účasti na večeři Páně 
tomu, kdo se jí účastní s nepřipraveným srdcem? 1 
Kor 11,27—30



11. Jaká atmosféra má vládnout při večeři Pánč? 1 
Koř 10,16

„Obřad večeře Páně nemá mít truchlivý ráz. To 
není jeho smvslem. Když se učedníci shromáždí ko
lem stolu Páně, nemají vzpomínat na své nedostatky 
a lkát nad nimi. Nemají se zabývat minulými ná
boženskými prožitky... nemají vzpomínat různic... 
Nyní přicházejí, aby se setkali s Kristem.“ (TV,465)
12. Kdo sc má účastnit večeře Páně? 1 Koř 10,17; 
Mat 26,27

„Nikdo by se neměl stranit večeře Páně jen proto, 
že se jí snad účastní takoví, kteří toho nejsou hodní... 
Všem kdo přicházejí s vírou, upřenou na Krista, do
stane se hojnosti požehnání... Kristův příklad ukazu- 
zuje, že není dovoleno kohokoliv vylučovat z večeře 
Páně. Je pravda, že zjevný hřích viníka vylučuje. 
Tomu jasně učí Duch svátý (viz 1 Kor 5,11). Nikdo 
však nesmí vynášet soud. Bůh nedává lidem právo, 
aby rozhodovali, kdo se má těchto slavností účastnit.“ 
(TV,464)
13. Jaký druh vína máme používat při večeři Pánč? 
Př 20,1

„Nekvašené víno, které Kristus učinil pro svateb
čany, bylo osvěžujícím nápojem. Takové víno použil 
Pán Ježíš při první večeři Páně. Jedině takové víno 
bychom měli používat u stolu Páně jako symbol Kris
tovy krve.“ (Ts,97)
14. Jaký druh chleba máme používat při večeři Pá
ně? 1 Kor 5,7—8

U stolu Páně bychom neměli používat chléb s kva
sem. Nekvašený chléb je správným symbolem večeře 
Páně.“ (6BC.1090)
Duchovní smysl večeře Páně
15. Co znamená mít účast na těle a krvi Ježíše Kris
ta? Jan 6,51.53—57.63 (1 Kor 10,16—17)

Kristus ve svém velkém kázání o chlebu života ob
jasnil, co znamená mít účast na jeho těle a krvi: 
„Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.“ 
(Jan 6,63) Kristovo tělo a krev přijímáme, když vírou 
přijmeme jeho Slovo. Účastí na večeři Páně přijí- 
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3. úkol — 20. října 1990

BÚH A DUCHOVNÍ DARY
Základní verš: Ef 4,8

Někdy se stane, že z naléhavých důvodů jsou na
dlouho rozděleny celé rodiny. Například když manžel 
a otec pobývá pracovně třeba celé měsíce daleko od
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máme Pána Ježíše duchovně do svých srdcí.
16. Znamená snad večeře Páně doslovné opakováni 
Kristovy obětí? Žid 7,27 (9,28; 10,14)

Bylo nezbytné, aby Kristus zemřel za hříchy světa. 
Tato jediná obět je však dostatečnou obětí za hříchy 
lidí od stvoření po závěr dějin tohoto světa.
17. Při které příležitosti bude znovu Kristus osobně 
slavit večeři Páně se svými následovníky? Mat 26,29
18. Jak mají žít a vypadat lidé, kteří budou účastni 
na nebeské slavnosti? Zj 19,7—9

Pán Ježíš vyjádřil naději a touhu, že chce zase být 
se svým lidem a prožívat s ním společenství. Pokaž
dé, když slavíme večeři Páně, je mezi námi Kristus 
prostřednictvím Ducha svátého.
Souhrn a naučení

Ti, kdo vírou přijmou dar Kristovy spravedlnosti, 
budou pozváni od Božího království, aby se těšili z ú- 
časti na nebeské večeři. Když věřící lidé umožní Bo
žímu Duchu, aby vládl v jejich srdcích, přijmou dar 
Kristovy spravedlnosti (1 Jan 2,29; 3,7; Gal 2,20). Po
každé, když se účastníme večeře Páně, přijímáme ve 
víře Pána Ježíše Krista. On nám pomáhá, abychom 
žili vítězně na světě a získali kvalifikaci pro vstup 
do nebes.

Rozumím umývání nohou tak, že je pro mne výra
zem nového odevzdání se Pánu Ježíši? Jaký je můj 
postoj k bližním a k Bohu, když se účastním obřadu 
pokory? Když jsem chyběl u stolu Páně, z jakého to 
bylo důvodu? Pozval jsem některého přítele na tuto 
zvláštní příležitost obecenství s Pánem Ježíšem Kris
tem?



který dal u-
čedníkům? Sk 1,5.8
2. Jakým způsobem se naplnilo zaslíbení o vylití Du
cha svátého a jaký význam to mělo pro rodící se cír
kev? Ef 4,8; Sk 2,1—4

„Duch svátý sestoupil na čekající a modlící se u- 
Čedníky v takové míře, že naplnil všechna srdce. 
Bylo to, jakoby po staletí byl tento vliv zadržován a 
jakoby se nyní nebe zaradovalo, že může na církev 
vylít bohatství milosti Ducha ... Jati údivem apoštolo
vě zvolali: „V tom je láska.“ S dychtivostí přijali udě
lený dar. A co se pak stalo? Meč Ducha, čerstvě na
broušený mocí a zakalený blesky nebes, protal nevěru. 
Tisíce lidí bylo obráceno v jednom dni.“ (SA,27)
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svých milých. Protože má smysl pro odpovědnost, za
jistí vše, aby bylo během jeho nepřítomnosti o rodinu 
dobře postaráno. Možná že před odjezdem řekne: 
„Kdybyste potřebovali, vyberte peníze z našich úspor, 
topení máte dost a kdyby byla potřebná nějaká opra
va v domácnosti, domluvil jsem to se švagrem.“

Když před devatenácti stoletími založil Kristus svou 
církev, vrátil se zpět do nebe. Učedníci pozoroval* 
jeho odchod s obavami v srdcích (Luk 24,50—51; Skut 
1,9). Kladli si otázky: Budeme schopni správně repre
zentovat svého Mistra? Budeme schopni úspěšně do
končit dílo, které nám svěřil? Máme dost schopností, 
abychom rozšířili radostné poselství do celého světa?

S porozuměním a láskou, které charakterizovaly ce
lý Kristův život, předvídal Pán jejich potřeby a uči
nil opatření, aby je naplnil. Než odešel, řekl: „Hle, 
sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve měs
tě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Luk 
24,49)

Sesláním Ducha svátého Kristus naplnil potřeby 
svých učedníků a celé církve po celé údobí od svého 
odchodu až do slavného druhého příchodu. Největší 
projevy Ducha leží ještě před námi. Uskuteční se, až 
bude celá církev ochotna plně se podílet na dokonče
ní Božího díla na zemi.
Naplnění zaslíbení
1. Co zahrnoval Ježíšův poslední slib,



3. Jak se učedníci připravili na seslání Ducha svá
tého? Jaká má být naše příprava na vyliti „pozdní
ho deště“?
Dary Ducha svátého
4. Proč je pro nás tak důležité, abychom pochopili 
otázku duchovních darů? 1 Koř 12,1
5. O kterých darech hovoří apoštol Pavel ve svých 
epištolách? Který dar je zmíněn na všech místech? 
Proč je právě dnes tak důležitý? (Rím 12,6—8; Ef 4, 
7—11; 1 Koř 12,4—11,28—31) 1 Koř 13,1—3

Jednotlivé výčty darů se liší, protože apoštol chtěl 
v každém dopise zdůraznit jinou myšlenku. V dopise 
do Říma kladl důraz na užitečnost darů. V listu E- 
fezským měl na mysli význam darů pro církev, za
tímco ve 12. kapitole 1. Korintským zdůrazňuje po
třebu a službu všech darů pro dobro celé církve. 
V 13. kapitole poukazuje na trvalé účinky darů.
Účel darů Ducha
6. Jaký je účel všech darů podle Ef 4,2—3.12—15?

Svěřené dary nemají sloužit pouze jedinci, ale k růs
tu těla církve, mají uschopnit každého jednotlivce 
v církvi, aby lépe sloužil lidem kolem sebe. Duchov
ní dary mají napomáhat budování jednoty a lásky, 
k vnitřnímu růstu sborů a zvláště mají křesťany pod
pírat v evangelizačním úsilí.
7. Jak Pavel naznačuje, že duchovní dary budou po
třebné v církvi zvlášť před návratem Pána Ježíše? 
Ef 4,12—16
Význam jednotlivých darů
8. Proč Duch svátý dává členům církve — Kristova 
těla — rozmanité dary? 1 Koř 12,11—25

I když Pavel zdůrazňuje hodnotu každého daru, 
z 1 Koř 12—14 kapitoly poznáváme, že některé da
ry jsou důležitější než jiné (1 Koř 12,31). Apoštol 
řadí dary do určitých tříd podle důležitosti. Jeden 
z důvodů, proč to dělá, je obava, aby projevům mlu
vení jazyky v Korintu nepřisuzovali nadměrnou dů
ležitost. Když hovoří o daru jazyků, určuje mu nej- 
nižší význam. Namísto odsouzení však Pavel říká, že
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Poznej své vlastní dary
11. Co dokazuje, že každý člen církve má určitý dar 
nebo několik darů? 1 Koř 12,4—11

Povšimněme si několika skutečností: (1) Duch svá
tý sám rozhoduje, komu jaký dar svěří. Jen on zná 
člověka, jeho život a prostředí, a ví i to, který dar 
církev potřebuje. Zná i naše lidské možnosti a schop
nosti. (2) Všichni nedostáváme stejné dary ani nemá 
někdo všechny dary. Proto bychom nikdy neměli na
léhat, aby nám Duch svátý svěřil určitý dar — tře
ba schopnost uzdravování, prorokování či jazyků. Na
místo toho se cele odevzdejme Pánu Ježíši, položme 
na oltář služby své přirozené schopnosti a prosme
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existují „vyšší dary“ (1 Kor 12,31). Bezprostředně po
tom vysvětluje, že žádný z darů vlastně nemá cenu, 
pokud se nepojí s darem lásky. Zde Pavel nepopi
suje citové vzplanutí či přirozenou lidskou lásku, ale 
hovoří o lásce jako o daru Ducha.
9. V jakém protikladu stojí láska a ostatní dary jako 
prorokování, poznání a jazyky podle 1 Kor 13,8—12?
10. Cím převyšuíc láska ostatní dary, které dává Kris
tus věřícím lidem? Proč jc nejdůiežitější? 1 Kor 13, 
13

Jako adventisté jsme přesvědčeni o tom, že před 
druhým příchodem Pána Ježíše nastane vylití Du
cha svátého ještě ve větší a plnější míře než o let
nicích. Moc Ducha, která naplnila apoštolskou církev, 
nebyla nikdy odňata a v průběhu dějin církve se 
nejvýrazněji projevovala právě láskou.

Apoštol napsal do Říma (5,5): „Boží láska je vylita 
do našich srdcí skrze Ducha svátého, který nám byl 
dán.“ Tuto myšlenku dále rozvíjí v listu Efezským 
3,17. Jakmile popsal moc Ducha svátého, který mění 
srdce lidí, vyjádřil prosbu, aby „Kristus přebýval 
v srdcích vašich, a tak abyste byli zakořeněni a za
kotveni v lásce."

To je předně prožitek „raného deště“, který se pro
jevuje v každodenním životě, kdy nás Duch svátý 
vede a dává nám sílu k vítězství nad hříchem.



or.o

Boha, ať nám svěří dar Ducha, který podle jeho ú- 
myslu nejlépe poslouží církvi.
12. Jakým způsobem můžeme zjistit, jaký dar či da
ry nám Bůh svčřil? Mat 21,28

Dary Ducha nepoznáme v klidu a nečinnosti, ale 
v křesťanské službě. Existuje několik způsobů, které 
nám mohou pomoci odhalit vlastní dary i dary ostat
ních.

A. Žij v těsném každodenním společenství s Ježíšem. 
Duchovní dary jsou pro duchovní lidi. Když cítíme, 
že ve věci Kristova království nedosahujeme výsled
ků, bude to zřejmě proto, že neroste naše společen
ství s ním.

B. Studuj společně s ostatními otázku duchovních 
darů.

Setkejte se jako členové společně s kazatelem a 
v Písmu a ve spisech E. G. Whiteové studujte otázku 
duchovních darů. Modlete se, abyste je rozpoznali, a 
mohli správné použít.

C. Neboj se vyzkoušet něco nového. Když cítíš jem
nou vybídku Ducha nebo jsi požádán, abys převzal 
nový, pro tebe neznámý úkol v církvi nebo ve spo
lečnosti, neříkej okamžitě: „Ne.“ Pokud z toho máš 
obavy, pověz, že se tomu budeš věnovat spíš měsíc 
než rok a spíš jako spolupracovník než vedoucí.

D. Až získáš určité zkušenosti, řekni, jak věc vi
díš a co cítíš.. Když plníš určenou úlohu podle Bo
žích představ, přinese ti to velké uspokojení. Snad 
se cítíš nedostatečný a neschopný, a přece tě sa
motné dílo může přesvědčit, že právě pro ně jsi 
přijal dar.

E. Očekávej, že druzí potvrdí tvůj dar. Pokud ti 
Bůh dal obdarování pro konkrétní službu, další čle
nové rodiny si toho povšimnou. Bůh častokrát uzná
ním z úst druhých potvrzuje naše obdarování. Když 
naopak navzdory veškerému vypětí a snaze nevidíš 
výsledky ani potvrzení ze strany druhých, měl bys 
přemýšlet o jiné oblasti své služby.
13. Co očekává nebeský Dárce od křesťanů, kterým 
svěřil duchovní dary k službě? (Řím 12,4—8) 1 Petr 
4,10—11



„Bůh
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kvích.
zaměřila převážně na 
ne všechny projevy „jazyků“ 
bi.

Adventisté s. d. kladou velký důraz na duchovní 
dary. Věříme, že každý člen církve dostal od Ducha 
konkrétní dar ke službě. V našem dnešním studiu jsme 
se nedotkli mnoha rozmanitých darů. Nejdůležitější 
však není výčet darů, ale jejich rozpoznání a použi
tí ke službě.

„Jen ti, kteří dostávají novou a novou milost, bu
dou mít dost síly pro svou denní potřebu a pro to, 
aby mohli této síly použít. Nečekají, až přijde doba, 
kdy zvláštním darem duchovní moci nabudou zázrač
né schopnosti získávat duše, nýbrž nabízejí se den
ně Bohu, aby jich použil jako prostředků pro své 
cíle. Denně se zdokonalují pro vykonávání služby 
v dosahu své působnosti.“ (SA,38)

Studoval jsem už otázku duchovních darů a po
chopil jsem její význam pro svůj duchovní život? Pro
sím každý den Pána, aby můj dar posloužil někomu 
ke službě a záchraně pro věčnost? Uvědomuji si, že 
církev (a tedy i já) osloví lidi kolem sebe víc tím, 
jak žije, než tím, co zvěstuje? Znám své dary a 
používám je věrně pro službu?

Bůh používá Duchem naplněné lidi, aby se stali 
zprostředkovateli úžasného bohatství nebes těm, kte
ří uvnitř i vně církve potřebují pomoc. Jedním z nej
větších zážitků křesťana je, když vidí pokrok Boží
ho království a skromně může vyznat „Bůh mne 
k tomu použil.“
Souhrn a naučení

V poslední době se téma o duchovních darech sta
lo ústředním bodem diskusí a studia v mnoha cír- 

Při některých seminářích se však pozornost 
dar mluvení jazyky. Ovšem 

mají svůj původ v ne-



4. úkol — 27. října 1990
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DAR PROROCTVÍ
Základní verš: 2 Par 20,20

Pán Ježíš předpověděl, že v posledních dnech „vy
stoupí falešní mesiáši a proroci.“ (Mat 24,24) Stalo 
se to už mnohokrát v průběhu dějin, dnes však mů
žeme sledovat přímo dramatická naplnění jeho před
povědi. Objevuje se stále větší množství falešných 
učitelů a lidí, kteří se prohlašují za Spasitele a všichni 
tvrdí, že mají bezprostřední spojení s Bohem.

Proto je tak důležité, aby každý dnešní křesťan 
dokázal odlišit pravdu od bludu. Nikdo z nás ne
chce být oklamán a sveden krátce před příchodem 
Pána Ježíše. Různé texty Písma se zabývají otázkou 
proroctví a ukazují nám, jak můžeme dnes ověřo
vat pravost prorockého daru.

Jestliže Bůh v různých dobách prostřednictvím 
svých proroků posílal poselství a povzbuzoval svůj 
lid, proč si k podobnému účelu nepoužije někoho i ve 
dvacátém století? Nemá snad Bůh dnes stejnou moc 
jako v době, kdy proroci psali Písmo? Je správné 
věřit, že v dřívějších dobách byla nadpřirozená in
spirace skutečností, ale přitom popírat její projevy 
v dnešní době? Jak nemoudré by bylo zavrhnout Bo
ží poselství z úst dnešního proroka, kdyby splňoval 
všechna kritéria pravého proroka podle Božího slo
va! Vždyť zavržení rad pravého proroka znamená od
mítnutí Ducha svátého.
Dílo inspirovaných proroků
1. Co bylo původním účelem prorocké služby? Luk 
24,27

Původním účelem proroctví bible bylo, aby zjevila 
Ježíše Krista jako jedinou cestu spasení. Bůh posí
lal prorocká poselství proto, aby přivedla ztraceného 
člověka ke Spasiteli. Mnohá z nich mají nadčaso
vou platnost. Byla dána nejen pro současníky pro
roků. nýbrž pro celou lidskou rodinu.



2. Bylo předpovídání budoucích událostí jedinou ná
plní služby proroka? Jer 28,9; 1 Par 29,28—29

Některá poselství byla určena pouze pro součas
níky. V takových případech nebylo nutné, aby byl 
obsah jejich proroctví zachován pro budoucnost. Spi
sy těchto mužů (Nátan, Gád, Jéhu) nebyly začleněny 
do kanonické sbírky Písem, protože nepřinášely žád
né zvláštní poselství pro budoucí generace. Některé 
problémy v Boží církvi jsou místní a dočasné. Pán 
Bůh je řešil na místní rovině. Například Duch Boží 
použil Jachaziele, aby v době kralování Jozafata pro
rokoval. Ujistil lid i krále, že Bůh jim příští den 
dá vítězství a pronesl onen slavný výrok: „Boj není 
váš, ale Boží.“ (2 Par 20,15) Inspirovaný prorok se 
však nestal kanonickým prorokem.

Inspirovaný prorok tedy nemusí být nutně kano
nickým prorokem. Prorocké poselství nekanonických 
proroků mělo svůj původ v Bohu stejně jako po
selství proroků, jejichž spisy čteme v bibli. Jediný 
rozdíl mezi nimi je, že proroctví jedněch bylo za
členěno do kánonu Písem, zatímco těch druhých ne
bylo.
3. Které ženy byly v biblických dobách povolány 

‘ k prorockému úřadu? Co bylo jejich posláním?
2 Moj 15,20—21; Soud 4,4—5 (2 Král 22,14; Luk 2,36; 
Sk 21,9)

Pán Bůh při volbě lidí, kteří mají přinášet jeho 
poselství, neupřednostňuje ani muže, ani ženy. Často 
si za své nástroje zvolil i ženy, které přinesly jeho 
zvláštní poselství.
Jak proroci přijímají poselství?
4. Jakými způsoby Bůh předával prorokům svá po
selství? 4 Moj 12,6; Dan 7,1 (8,16—17; 2 Sam 23,2)

Proroci někdy slyšeli poselství Božího Ducha a jin
dy zase získali neomylné vnitřní ujištění o určité 
věci. Poselství předávaná tímto způsobem se však 
naprosto odlišovala od vlivu, kterým Duch svátý ve
de každého věřícího. Byla to přímá komunikace mezi 
Bohem a prorokem, takže prorok přijal poselství a 
věděl, že ho musí předat dalším lidem.
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K zákonu a svědectví. Pokud nechtějí 
mluvit v souladu s tímto slovem, nemají jitřní zář.“ 
Pokud neučí podle bible, původcem jejich poselství 
není Bůh.

„Slovo Boží je měřítkem pro každé učení a každou 
zkušenost. Bůh bu_de mít na zemi lid, který zachová
vá bibli a jen bibli jako měřítko všeho učení a zá
klad všech reforem.“ (VLB,595)

„Bible, jediná bible má být našim krédem, jedno
tícím poutem. Všichni, kteří ctí Boží slovo, budou 
jednotní.“ (1 SM.416)

5. Inspiroval Bůh přesné znění slov Písma, anebo 
měli proroci možnost poselství vyjádřit vlastním ja
zykem? 2 Pt 1,21; Zj 1,19

„Bůh neinspiroval slova bible, ale její pisatele. In
spirace nepůsobí na lidská slova, ale na samotného 
člověka, kterému Duch svátý vnukne myšlenky. Slo
va nesou pečet jednotlivých lidí. Božské myšlenky 
se spojují s lidskými a božská vůle s lidskou vůlí, 
a tímto způsobem se lidské výroky stávají Božím 
slovem.“ (1SM.21)
6. V jakém fyzickém stavu se proroci častokrát na
cházeli během vidění? Dan 10,7—9 (4 Moj 24 3—4; 
2 Koř 12,1—4)

Bible neříká, že fyzický stav všech proroků během 
vidění byl vždycky stejný. Neříká ani, že fyzický 
stav proroka je zkouškou jeho pravosti. Vždyt tě
lesný stav proroků při vidění bylo možno napodobit. 
Pokud však prorok při vidění prožívá tento stav a spl
ňuje také všechny ostatní podmínky pravosti, pak 
ho můžeme považovat za další důkaz pravosti pro
roka.
7. Kterými dvěma způsoby předávali proroci Boží po
selství lidem? Iz 6,9—11; Jer 36,1—2
Zkouška pravosti proroka
8. S čím musí být poselství pravého proroka jed
noznačně v souladu? Iz 8,20; Zj 22,18—19 (Jer 23,16. 
21—22.28)

Hebrejský originál textu Iz 8,20 obsahuje následu
jící myšlenku: .,
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9. Jak můžeme poznat výsledky učení pravého pro
roka? Mat 7,15—20

Jedním z nejvýraznějších znamení nadcházejícího 
konce bude mnoho falešných proroků, kteří budou 
šířit bludy (Mat 24,4.11.24). Pán Ježíš dal svým 
následovníkům neklamné kritérium: „A tak je po
znáte po jejich ovoci.“ (Mat 7,20)
10. Jak spolehlivé musí být předpovědi pravého Bo
žího proroka, pokud jde o budoucnost? 5 Moj 18,20— 
22JJer 28,9)

Splnění předpovědí je důležitým potvrzením pra
vosti proroka. A přece exystovaly výjimky. Některá 
Boží proroctví byla podmíněna lidským postojem. 
Ninive bylo ušetřeno, i když Jonáš předpověděl jeho 
blízký zánik. Obyvatelé svým postojem splnili pod
mínky pro projev Božího milosrdenství a rozsudek 
nad městem byl odložen (Jon 3,10). Mnohá. Boží za
slíbení, týkající se starého Izraele, nemohl Bůh spl
nit, protože lid od Boha neustále odcházel (Jer 18, 
7—10).
11. Jaký vztah musí mít pravý prorok 1 jeho učení 
ke Kristu? 1 Jan 4,1—3
Budou působit Boží proroci i v posledních dnech?
12. Co nám Písmo zjevuje o prorockém daru před 
návratem Pána Ježíše? Joel 2,28—32 (Zj 12,17; 19,10; 
Ef 4,11—14)

Joel poukázal na to, že v posledních dnech při
jmou věrní jedinci poselství od Pána ve formě vidění 
a snů. I Jan se dotýká téže myšlenky. „Svědectví 
Ježíše Krista“ ze Zj 12,17 je objasněno ve Zj 19,10. 
Anděl říká, že to bude prorocký dar, který se v cír- 
kvi_projeví.

„Svědectví Ježíše Krista“ z knihy Zjevení zname
ná víc než spásné dílo Ducha v srdci každého věří
cího. Popisuje dílo inspirovaného proroka, který 
podobně jako Jan přijímá Boží poselství ve vidění, 
prostřednictvím prorockých snů a tím, že slyší slo
va, která pak předává dál. Pán Bůh ústy proroků 
Joele a Jana zaslíbil, že v poslední době dá prorocká 
poselství, která povedou lidi k Pánu Ježíši a k Písmu. 
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že se pravý prorocký dar projevil v životě a díle
G. Whiteové. Splňovala všechny podmínky Bo-

13. Jaký postoj máme zaujmout k dílu pravých Bo
žích proroků? 1 Tes 5,19—21; 2 Par 20,20 (Mat 23,37 
—38)
Prorocký dar v poslední církvi

Jako členové církve adventistú sedmého dne věříme,

se dívala na své dílo?
„Nikdy jsem netvrdila nic jiného než to, co mi 

bylo řečeno — že jsem Boží posel, že mne Bůh po
volal už v mládí, abych přijímala jeho slovo a pře
dávala jasné a rozhodné poselství ve jménu Pána 
Ježíše. Proč si nenárokuji být prorokem? Protože 
mnozí, kteří se dnes sebevědomě prohlašují za pro
roky, vrhají na Boží dílo opovržení a také proto, že 
moje dílo zahrnuje daleko víc než to, co postihuje 
výraz prorok.“ (1SM.32)
15. Koho považovala E. G. Whiteová za autora 
původce svých snů a vidění?

Ve svých spisech opětovně tvrdí, že její sny a vi
dění pocházely od Boha. Častokrát používá výraz: 
„Pán mi ukázal, řekl.“
16. Nakolik jsou její spisy v souladu s Písmem?

V žádném z jejích spisů nenajdeme jediný bod, kte
rý by byl v rozporu s učením Písma. Její díla nás 
vedou bezpečně k bibli. Poskytují nám jednoduchá 
vysvětlení biblických pravd, kterým rozumí všichni, 
kdo přijímají Písmo.

E. G. Whiteová neučila, že její spisy máme chápat 
jako další bibli anebo že bychom je měli přiřadit 
ke kánonu Písem: „Milý čtenáři, doporučuji ti Pís
mo jako jediné pravidlo tvé víry a života. Podle 
tohoto slova budeš souzen. Bůh v tomto slově za
slíbil, že v poslední době dá vidění, ne však jako 
nové pravidlo víry, ale pro povzbuzení svého lidu 
a k usměrnění těch, kdo vykládají Písmo chybně.“ 
(EW.78)

E.
žího proroka.
14. Jak mluvila E. G. Whiteová sama o sobě a jak



17. Jaký užitek přinesly spisy E. G. Whiteové cír
kvi adventistů s. d.?

Když jeden vedoucí jiné církve v rozhovoru s na
ším kazatelem obdivoval podivuhodný rozmach církve 
adventistů, řekl: „Vaši zakladatelé museli být vel
mi prozíraví, museli být nadšenými organizátory.“ 
Náš bratr odpověděl: „To jistě byli, ale úspěch naší 
církve záleží v něčem jiném. Bůh nám z našeho 
středu vyvolil jednu ženu za svůj nástroj, aby usměr
ňovala a vedla naše dílo. Jejím prostřednictvím nás 
vedl sám Bůh.“

Výsledky díla E. G. Whiteové jsou patrné zejména 
ve dvou oblastech: (1) V růstu církve a všech od
větví její činnosti na celém světě. Žádná jiná deno
minace nemá tak rozsáhlé a propracované dílo 
v oblasti výchovy, zdraví, zdravotnictví, misie a pub
likačního díla. To můžeme připisovat působení E. G. 
Whiteové. (2) Duchovní dopad jejích spisů: Její kni
hy přivedly ke Kristu a k Písmu milióny lidí. Jen 
jejich studiem si sami můžeme ověřit jejich požeh
naný vliv.
18. Splnily se její prorocké předpovědi?

Všechny nepodmíněné předpovědi sahající do sou
časnosti se splnily. Vývoj dnešních událostí ukazuje 
k postupnému naplňování předpovědí týkajících se 
posledních dnů. -

V začátcích rozvoje spiritismu předpověděla, že je
ho vliv zasáhne celý svět (EW.43.59).

V r. 1890 předpověděla zkázu, která přijde ve dvou 
světových válkách (MYP,89—90).

Její předpovědi týkající se jednotlivých lidí a je
jich životů se naplnily naprosto přesně.
19. Co je středem jejího díla a učení?

Její spisy neustále vyvyšují Ježíše Krista a jeho 
spásné dílo. Poukazují, že je jediným zdrojem spá
sy, hlavou své církve, dostačující obětí, odpouštějícím 
prostředníkem, milosrdným soudcem. Zdůrazňují krá
su Kristova božství a jeho neporušené lidství.
Souhrn a naučení

Křesťané všeobecné nepopírají, že proroci působi-
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CO NAS UČÍ O BOHU BOŽÍ ZÁKON
Základní verš: Rím 3,31

Jeden muž přišel na své cestě k jednomu ženskému 
klášteru. Velmi ho překvapil a udivil nápis: „VSTUP 
ZAKÁZÁN! MILOSRDNÉ SESTRY“. Na své další 
cestě přemýšlel o tom zvláštním rozporu.

Někteří lidé vidí určitý rozpor mezi učením bible 
o zákonu a milosti, víře a skutcích, ospravedlnění a 
milosrdenství. A přece zde žádný rozpor neexistuje.

Búh oznámil zásady své lásky na Sinaji. Její vý
znam rozšířil v kázání na hoře. Její hloubku však 
odhalil v celé plnosti na Golgotě. Sinaj se talj stal 
symbolem zákona a Golgota znázorněním milosti. Jed
no bez druhého není úplné. Sinaj nám ukazuje, jaká 
Boží láska je a také jak nás hřích vzdálil od Boha 
a pravého života, který měl vyzařovat jeho lásku. 
Golgota ukazuje, že Boží zákon je nezměnitelný, pro
tože sám Búh musel zaplatit cenu za naše hříchy. 
Byl to Kristus, který pronesl slova lásky na Sinaji 
a zemřel na kříži, aby navěky potvrdil Boží lásku.
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li i po skončení apoštolského věku. Dokonce podá
vají široký výčet jejich darů a projevu. Někteří po
važují duchovní velikány jako Luthera, Husa, Wiklefa 
a jiné za Boží proroky. Někteří považují každého 
věřícího za proroka. Proto je nutná správná biblická 
orientace.

Každý Boží prorok musí splnit kritéria, která sta
novil sám Pán v Písmu. On sám si povolává lidi 
k rozmanité službě. Byl to on, kdo na počátku ad
ventního hnutí povolal E. G. Whiteovou a použil ji 
pro zvláštní dílo v naší církvi.

Jsem Bohu vděčný za jeho rady, které mi dal 
prostřednictvím Písma a spisů E. G. Whiteové? Na
jdu si denně dost času k osobnímu studiu Božích 
poselství, abych mohl duchovně růst? Znám Boží rady 
a umím je doporučit ostatním?

5. úkol — 3. listopadu 1990
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Ezd 9,15 
Mat 5,48 
(3 Moj 19,2 
2 34,8 
5 Moj 32,4

a Ž 119,172 
a Ž 19,8 
a ftím 7,12 
a Rím 7,12 
a 2 119,142)

Protože „Búh je láska,“ (1 Jan 4,8) žijeme ve vesmí
ru, ve kterém vládne řád a láska. Stvořitel nestano
vil pouze zákony, které řídí pohyb vesmírných těles, 
ale vytvořil i zákony, které upravují život a zdraví 
lidí, které stvořil. Tyto zákony mají život obohaco
vat, a ne omezovat. Pán Ježíš zaslíbil „bohatší život“ 
(Jan 10,10) těm, kdo ho přijmou a budou uplatňovat 
zásady života a zdraví, které stanovil. Tyto zákony 
před nás staví ideál a jsou příslibem, že skrze Krista 
ideálu můžeme dosáhnout.
Zákon jako zjevení Boží lásky
1. Které shodné přívlastky připisuje Písmo Bohu 
současně zákonu? Srovnej

2. Jakým způsobem vystihl Pán Ježíš podstatu zá
kona? Mat 22,36—40

Spasitel jednoznačně prohlásil, že nepřišel změnit 
zákon Boží lásky. První čtyři přikázání z 2 Moj 20; 
2—11 popisují náš vztah k Bohu, zatímco zbývajících 
šest (v.12—17) se zabývá vzájemnými vztahy mezi lid
mi.

Když bude člověk milovat Boha „celým srdcem, 
duší a myslí“, pak v něm nezbude prostor pro jiného 
boha, a tím plní první přikázání. Když bude milovat 
Boha nade všechno, nedovolí, aby ho zastínil nějaký 
obraz či socha. Láska osvěží úctu k Božímu jménu 
a zamezí jeho zneužívání. Láska vděčně a toužebně 
uvítá sobotní den společenství a najde nejvhodnější 
způsob bohoslužby a služby.

Když sledujeme druhou desku zákona, vidíme jak 
láska jedná s ostatními. Stává se jediným dostateč
ným zdrojem úcty a poslušnosti vůči rodičům. V srd
ci plném lásky není místo pro násilí a nenávist, ale 
je v něm dost síly a ochoty k obětavosti. Láska ne-
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teorii lásky
s

1. Věrnost

boří Štěstí druhých, jejich domov a manželství, ale 
buduje je. Láska k druhým vylučuje krádež a chrání 
rty člověka i před šeptáním falešného svědectví vů
či bližnímu. Láska nezávidí, a proto nachází plné 
uspokojení v Bohu.
3. Jak výstižně skloubil apoštol Pavel 

praxí života podle Božího zákona? Rím 13,8—10
Zákon je měřítkem křesťanova růstu

Jedním z význačných rysů, které často u Božího 
zákona přehlížíme, je skutečnost, že i když jsou sta
noveny minimální hranice, nemají horní omezení. Zá
kon říká, že nemáme zabíjet nebo nenávidět. Avšak 
není stanovena žádná hranice, jak hodně máme mi
lovat. Nemáme krást, avšak není stanoveno, kolik 
dobra můžeme vykonat.
4. Co nového je na Ježíšově „novém přikázání“? Jan 
13,34

„Nové přikázání“ není dodatkem ani náhradou De
satera. Bylo dáno, aby nově a jedinečně ukázalo, jak 
lze Desatero zachovávat. Pán Ježíš nám umožnil nový 
pohled na účel, moc i zaslíbení Božího zákona. Pár 
Ježíš přišel na tento svět nejen proto, aby nám u 
kázal, jak máme žít v souladu s Božím zákonem, al 
aby nám dal svou proměňující milost, která jedin 
nás uschopní, abychom se řídili Boží vůlí, vyjádře 
nou v zákoně. Boží zákon se tak stává měřítkem 
růstu křestana.

Desatero je vyjádřením Boží lásky, vůle a cílů 
v oblasti lidského života a je dnes stejně závazné 
a má stejný význam jako v době svého vydání.
5. Je možné vyjádřit obsah jednotlivých přikázání po
zitivně, bez použití „ne“? Kterými výrazy můžeme 
shrnout myšlenky jednotlivých přikázání?

Bůh je na prvním místě. Jsme-li 
Kristovi, pak na něho budeme stále myslet. Budeme 
usilovat o duchovní, a ne pouze o hmotné hodnoty.

2. Bohoslužba — jde především o uctívání nevi
ditelné, a ne viditelné.

3. Uctivost — nejen naše jednání, ale i naše vy-
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to byl projev Boží lásky. Jejím vrcholem 
za hříšného člověka. Když Kristus

jadřování dokazuje, čí jsme. Naše rozhovory a ná
klonnost mají patřit nebeským věcem.

4. Posvěcení
i Vykupitele tím, že mu věnujeme sedminu svého 
času a dovolíme mu, aby v nás konal dílo posvěcení. 
Co se nám dříve zdálo prázdné a nezajímavé, stalo 
se nám nyní potěšením.

5. Úcta k autoritě — začíná v domově a rozšiřu
je se na ostatní vztahy mezi lidmi i k Bohu.

6. Úcta k životu — opravdově obrácený Člověk si 
váží svého života i života ostatních. Namísto hádek, 
bojů a nenávisti šíří pokoj a lásku jako ovoce Ducha.

7. Čistota — je naprostou proměnou chuti a tu
žeb, které jsou podřízeny Bohu. Dřívější život se jeví 
jako hříšný a nechutný. Namísto nečistých myšlenek 
přichází myšlenky čisté, dobré a krásné.

8. Čestnost — se dotýká našeho vztahu k hodno
tám a vlastnictví druhých i k tomu, co patří Bohu. 
Místo braní dáváme a rádi věnujeme sebe i to, co 
máme, Bohu.

9. Pravdomluvnost — naše slova nás ospravedlní, 
nebo odsoudí. Čisté srdce inspiruje dobrá, pravdivá 
a povzbudivá slova.

10. Spokojenost — svatost — lze dosáhnout jen bez
výhradným odevzdáním se Bohu. Místo touhy vlastnit 
přichází vnitřní radost a jistota. Naše vzezření odráží 
pokoj a štěstí nebes.
6. Ve které z uvedených deseti oblastí potřebuji pře
devším Boží pomoc, abych lépe odrážel Boží povahu?
Zákon v Novém zákoně
7. Jaký byl postoj Pána Ježíše k zákonu? Mat 5,17— 
19 (Jan 14,15)

Kristus naplnil mravní zákon tím, že prožíval jeho 
zásady v lásce k Bohu a k lidem. Byla to láska, kte
rá ho vedla ke každému. Kristus nepřišel, aby zákon 
zrušil. Je možné snad zničit lásku láskou? Jeho celý 
život 
bylo, že zemřel 
visel na kříži, v osamění a nenávisti, bez hořkosti, 
jako by neslyšel urážky a posměch, modlil se: „Otče,
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že mu



5,21.27 (Mař 10,19; Rím 13,9; Rím 7,7)

Víra, která vede k činům
10. Jaký je podle Žid 11,6 správný vztah mezi vírou 
a skutky?

Víra je rozhodující. Pokud nám chybí víra, pak 
nic nemůže zajistit naše spasení. Pouze Kristus, kte
rého přijímáme vírou. Žid 11,6 podtrhuje, že když 
žijeme životem víry, líbíme se Bohu.
11. Jaké výsledky přinesla Enochova víra? Žid 11,5

Na příkladu Enocha Bůh dokázal světu a celému 
vesmíru, že padlí lidé mohou dosáhnout dokonalé po
vahy díky Boží milosti, kterou přijímají vírou.

Enoch se stal světlem v mravní temnotě své doby. 
Byl vzorem, protože chodil s Bohem — řídil se Bo
žím zákonem. Tím zákonem, který zamítl satan, pře
stoupil Adam a když ho uposlechl Ábel, byl za to 
usmrcen. Nyní mohl Bůh před celým vesmírem do
kázat, že satanovo obvinění je falešné. Satan tvrdil, 
že stvořené bytosti se nemohou řídit Božím zákonem. 
Enoch však dokázal opak. I když člověk zhřešil, může 
navázat s Bohem takový vztah, který promění jeho 
mysl i srdce a pomůže mu žít bez hříchu. Proto se
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odpusť jim.“ V této chvíli poskytl celému vesmíru 
největší příklad lásky.

Kdyby existovala nějaká jiná cesta k záchraně člo
věka, aby Boží Syn nemusel trpět v této strašlivé 
fyzické a duševní trýzni, Bůh by jí určitě využil. Ale 
Boží plán záchrany vyžadoval tento dokonalý projev 
lásky. Znamenalo to milovat druhé a zmařit sebe. 
Bůh šel na kříž dobrovolně, aby sám sebe obětoval. 
Tento nesobecký' čin lásky nám odhaluje vlastní pod
statu Božího zákona.

Tyto nezměnitelné zásady, které jsou základem Boží 
podstaty, jsou základem jeho vlády v nebi i na zemi.
8. Které novozákonní výroky potvrzují, že první čtyři 
přikázání Desatera stále platí? Skut 17,22—25; Mat 
5,33—37 (1 Tes 1,9; Žid 4,4—6.9)
9. Nacházíme v Novém zákoně výroky potvrzující 
platnost přikázání druhé desky Desatera? Ef 6,2; Mat
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„líbil Bohu“. Takto může žít každý věřící i v dnešní 
době.

Jeden písmomalíř byl požádán, aby vyrobil tran
sparent pro jedno setkání. Na začátku mělo být slo
vo „víra“ a za nápisem „skutky“. Odborník se však 
spletl a doprostřed nápisu napsal „skutky víry“. I když 
byl záměr jiný, vzniklo výborné moto, protože pravá 
víra nemůže v životě zůstat sama.
12. Co nám říká text Gal 2,17—21 o praktickém u- 
platnění víry v životě?

„Proto, aby člověk mohl být ospravedlněn skrze 
víru, musí se víra stát prvkem, který řídí vůli, sklo
ny a tužby lidského srdce; teprve poslušným životem 
se víra stává dokonalou.“ (1SM.366) Víra bez činů 
víry není vírou. Kalvín to řekl takto: „Jsme spaseni 
pouhou vírou, ale víra nikdy nezůstává sama.“
Výsledky činné víry

Víra probouzí smysly a schopnosti, aby přinášely 
výsledky.
13. Jaký vztah má Boží zákon ke skutkům víry? ZJ 
12,11.17

Jediným měřítkem skutků činné víry je Boží ne
měnný zákon. Ještě dříve než Kristus přišel na zem, 
Bůh na řadě životů svých věrných mužů, kteří žili 
v naději v přicházejícího Spasitele, ukázal vesmíru, 
že lidé padlí do hříchu mohou zachovat Boží zákon 
a stát se účastníky jeho přirozenosti (2 Pet 1,3.4).
14. Co podstatného zdůrazňuje Zj 14,12?

Lidé žijící v době závěru dějin podle Božího zá
kona jsou inspirováni Boží láskou. Jejich láska k Bo
hu je tak veliká, že jsou ochotni cele se řídit jeho 
vůlí a nehledět na důsledky.
15. Jak těžká se zdají být Boží přikázání lidem, kteří 
se jimi rádi řídí? 1 Jan 5,3

Stvořitel dal svůj zákon proto, aby přinášel radost 
a štěstí všem, kteří se jím řídí. Neposlušnost nás 
zbavuje vnitřní radosti a plní naše nitro nejistotou 
a výčitkami.
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16. Co ještě patří mezi velké činy víry a je přiroze
ným důsledkem života s Kristem? (Zj 22,17; Mat 28, 
28—20) Sk 1,8

Člověk naplněný láskou Pána Ježíše bude přiroze
ně dělat všechno, aby zachraňoval jiné. Lidé, kteří 
se dobrovolně řídí Božím zákonem, nemusí být nu
ceni, aby svědčili o své víře. Stává se to jejich potě
šením. Je to — vždy znovu nezapomenutelný zá
žitek. Naše neúnavná služba bude motivována také 
naléhavostí přibližujícího se Božího království.

Při vydávání svědectví o naší víře to však nejsou 
především naše slova, která na lidi působí nejvíce, 
ale je to příkladný, šťastný a plný život ve společen
ství s Ježíšem Kristem.
Souhrn a naučení

„Ten, kdo se snaží zajistit si nebe vlastním úsilím 
a zachováváním zákona, pokouší se o nemožné. Člo
věk nemůže být zachráněn bez poslušnosti, a přece 
jeho vlastní skutky nestačí. Musí v něm působit Kris
tus a v něm naplňovat svoji vůli. Kdyby člověk mohl 
získat spásu vlastními skutky, měl by v sobě něco, 
na co by mohl být hrdý.... Avšak všechno, co člo
věk dělá bez Krista, je porušeno sobectvím a hříchem, 
ale co je konáno skrze víru. Bůh přijímá.“ (1SM.364)

Křesťané se ke své vlastní škodě velmi málo za
bývají Božím zákonem, tak jak o něm učil Kristus. 
Teologové se zmítají mezi legalismem a liberalismem 
tvrzením, že „zákon už neplatí“. Adventisté věří, že 
Boží spravedlnost souvisí s milosrdenstvím, zákon 
s milostí.

Ukažme lidem, jak opravdové společenství s Bo
hem vede k poslušnosti Boží vůle a vděčnost za dar 
spasení se projevuje poslušným životem. Je-li moti
vací našeho života láska, pak budeme žít životem služ
by, plným radosti a štěstí, které pramení z Božího 
zákona. Protože zákon je vyjádřením povahy Boha, 
který nás má. rád a jedná jednoznačně v náš pro
spěch, snaží se dnes satan zlehčit Boží zákon, bojuje 
proti němu, tupí ho a posmívá se mu. Obhájíme 
svým životem Boží zákon?



6. úkol — 10. listopadu 1990

BÚH A SOBOTA

Mám vřelý vztah k Božímu zákonu? Vepsal ho Duch 
svátý do mého srdce? Chápu, že poslušnost zákona 
je vlastně vděčnou odpovědí za Boží lásku? Mod
lím se každý den, aby se život podle Božích přikázání 
stal projevem mého života?

který on určil, způsobem, který jim představil.
Ustanovení soboty
1. Co znamenají tři odlišné činy, které Bůh vykonal 
při ustanovení soboty? 1 Moj 2„2—3

Bůh ustanovil sobotu na konci stvořitelského týd
ne, kdy Boží tvůrčí mocí byl svět obydlen zvířaty 
a prvním párem dokonalých lidí. Sobota byla známá 
už dávno před vydáním Desatera na Sinaji, ačkoli 
to mnozí křesťané popírají. Sobota tedy není židov
ským ustanovením. Při stvoření jsme tedy obdrželi 
dvě zvláštní ustanovení — o manželství a rodině a 
o sobotě. Bůh na konci týdne stvoření neodpoéíval 
proto, že by byl unaven jako my lidé (Iz 40,28).
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Základní verš: Mat 24,20
Je možné dokázat z Písma, že sobota je sedmý den 

týdne, který máme podle Božího přání světit? Proč 
Bůh žádá, abychom sobotu zachovávali jako svátý 
den? Má zachovávání soboty nějaký význam pro náš 
duchovní život, nebo je pouze Boží výzvou, abychom 
si po šesti dnech přetížení dostatečně odpočinuli?

Jsme přesvědčeni, že sobota je znakem těch, kdo 
vstoupili do úzkého duchovního vztahu k Ježíši Kris
tu, Tento vztah je motivuje a dává jim sílu, aby se 
řídili Božím zákonem, včetně zachovávání soboty. 
V tomto smyslu se sobota stává Boží pečetí věřících 
posledních dnů.

Co nás Písmo učí o způsobu, jak máme zachovat 
sobotu? Opravdoví křesťané si přejí dělat pouze to, 
co od nich Ježíš žádá. Jsou rozhodnuti zachovávat den,



2. Kdo se spolu s Otcem podílel na díle stvoření, kdo 
odpočinul, požehnal a posvětil sobotní den? Kol 1, 
13—16 (Žid 1,1—2)

Jestliže všechno stvořil Kristus, pak to byl on, kdo 
stvořil sobotu. Nedal tedy sobotu pouze Židům, jako 
součást jejich obřadních zákonů, ale ustanovil sobo
tu pro všechny lidi všech dob. Sobota nebyla určena 
jen Izraeli, nýbrž celému světu. A protože je sobota 
památníkem díla stvoření, je také symbolem Kristo
vy lásky a moci. Pokud budou trvat nebesa a země, 
bude sobota stále znamením moci Stvořitele.
Sobota ve Starém zákoně
3. Dokládá nám Písmo, že lidé zachovávali sobotu 
už před vydáním zákona na Sinaji? (1 Moj 26,5) 2 Moj 
16,4—5.22—26

Starý i Nový zákon nám představuje Abrahamův 
život jako velký příklad spravedlnosti skrze víru v Je
žíše Krista (Rím 4; 1 Moj 15,6; Gal 3,6—14). A právě 
Abraham zachovával Boží zákon. Sobotní přikázání pro 
něho nebylo legalistickým požadavkem, ale požehná
ním, protože svěcením soboty vyjadřoval svou víru 
ve Stvořitele.

Izraelité sobotu zachovávali již před vydáním De
satera na Sinaji. V pátek měli nasbírat dvojnásobné 
množství many, aby mohli nerušeně světit sobotu. 
Dlouhé otroctví v Egyptě zpřetrhalo posloupnost ná
boženských zvyklostí. Avšak ihned po vyjití z Egypta 
Bůh obnovil zachovávání soboty. Povšimněme si slov 
„zkusit“ a „zákon“ v 2 Moj 16,4. Ta zřetelně potvrzu
jí, že Izraelci znali zákon jako symbol věrnosti vůči 
Bohu už před Sinajem — „tak je podrobím zkoušce, 
budou-li se řídit mým zákonem či nikoliv.“
4. Který Pavlův výrok dokazuje, že vydání Desatera 
na Sinaji nemělo zavést systém spasení ze skutků, 
systém lidských zásluh? Gal 3,15—17

Smlouva, kterou uzavřel Bůh s Abrahamem, byla 
založena na principu ospravedlnění vírou. Bůh vlastně 
řekl Abrahamovi: „Věříš, že přijde Mesiáš, který ti 
odpustí tvé minulé hříchy a dá ti moc k životu a 
jistotu budoucího spasení?“ Pavel podtrhl, že vy-
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dání zákona na Sinaji nezrušilo smlouvu, kterou dal 
Búh Abrahamovi. Důvodem vydání Desatera nebylo, 
aby započal systém zásluh, nýbrž aby Desatero uka
zovalo na hříchy Izraelců a povzbudilo je ve víře, že 
opravdu přijde Mesiáš, který je smíří s Bohem (Gal 
3,19—24). Sobota, skutečný střed Desatera, tedy ne
byla Částí systému spasení skrze skutky, ale stala se 
právě podstatnou částí biblického učení o ospravedl
nění z víry.
5. K jakému způsobu svěcení soboty nás vybízí čtvrté 
přikázání? 2 Moj 20,8—11

Bůh dal Adamovi a Evě sobotu jako den, ve kte
rém mohli navázat hlubší společenství s Bohem, jak 
si to on přál. Právě toto nejužší společenství bylo 
prvotním důvodem pro stvoření lidí. Nebyli jsme stvo
řeni pouze pro společenství se zvířaty a s lidmi, ale 
zvláště pro společenství s Bohem, naším věčným Ot
cem.
6. Co má sobota připomínat obyvatelům světa po ce
lou dobu lidských dějin? 2 Moj 20,11 (Zj 14,7b)

Sobotní den, čtvrté přikázání, má lidem stále při
pomínat týden stvoření. Každý týden má sedm čty
řiadvacetihodinových dnů. Sobota není pouze symbo
lem odpočinku, tímto symbolem by se mohl stát 
kterýkoliv den týdne. Sobota je znamením doslovné
ho týdne stvoření: „V šesti dnech učinil Hospodin.“ 
Čtvrté přikázání nám má připomínat Boha Stvořitele, 
takže lidé, kteří světí sobotní den, jsou chráněni před 
nesprávnými teoriemi o původu světa a člověka.
7. Za jak závažný přestupek považoval Bůh svévol
né pošlapávání soboty v době, kdy sám vedl Izrael?
2 Moj 31,14 (4 Moj 15,30—36)

Jednotlivec, který svévolně a vyzývavě přestupoval 
sobotní přikázání, byl Izraelci ukamenován. Tento své
volný postoj byl vlastně konkrétní vzpourou proti 
Bohu (2 Moj 21,14—15; 5 Moj 1,43). Během putování 
po poušti měli Izraelci jasný pokyn, aby v sobotu 
„netopili ohněm“. Onen muž se však vědomě stavěl 
vůči Božímu nařízení a sbíral dříví pro oheň v so
botu. Lidé byli smrtí potrestáni za porušení kterého
koliv přikázání.
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žíš zůstal odpočívat

Ale ani Nový zákon nezlehčuje svévolně přestupo
vání Božího zákona. Vždyt trestem bude věčná smrt 
(Žid 10,26—31).
8. Jak bychom měli správně světit sobotu podle 
výroků Písma? 2 Moj 31,13.17 (Neh 13,15—22; Iz 56, 
1—2.6—7; 58,13—14)
Kristus a sobota
9. Jakým způsobem trávil sobotu Pán Ježíš? Luk 4, 
16
10. Kterým výrokem projevil Pán Ježíš své přání, 
aby jeho následovníci zachovávali sobotu i po jeho

* smrti a vzkříšení? Mat 24,20
Až „přijde ohavné zpustošení, o kterém mluví pro

rok Daniel,“ (Mat 24,15) Kristus vybízí své věrné 
k modlitbě za to, aby nemuseli před nepřáteli utíkat 
v sobotu. Danielovo proroctví se splnilo, když v r. 70 
n.l. Jeruzalém obklíčily římské legie. Jelikož Mat 24 
používá historické události jako obraz událostí závě
ru dějin, chápeme, že před Kristovým druhým pří
chodem bude „ohavné zpustošení“ ještě jednou ohro
žovat Boží věrný lid. Proto víme, že si Kristus přál, 
aby jeho lid zachovával sobotu až do jeho druhého 
příchodu.
11. Co chtěl říct Pán Ježíš svým současníkům o svě
cení soboty tím, jak vymílal klasy a jedl obilí? Mar 
2,23—28
12. Co nás chtěl Kristus naučit tím, že v sobotu uzdra
voval nemocné? Mar 3,1—6 (Mar 7,6—9; Jan 7,21—24; 
Jan 9,1—16)
13. Jaký význam má skutečnost, že Kristus zemřel 
v půtek, v sobotu zůstal v hrobě a v neděli vstal 
z mrtvých? Jan 19,41—42; 20,1

Pán Ježíš byl ukřižován, zemřel a byl pochován 
v patek. Pátek týdne stvoření a pátek ukřižování by
ly novými začátky pro lidské pokolení. Během první
ho pátku bylo dokončeno stvořitelské dílo a během 
druhého bylo zajištěno nové, duchovní stvoření lidí 
— vykoupení. Po pátku stvoření přišla první sobota, 
den odpočinutí. Jak výmluvná je skutečnost, že Je
žíš zůstal odpočívat v hrobě během soboty, která
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neděli ráno. Mezi oběma uvedenými dny 
„sobota podle přikázání“

následovala po pátku ukřižování. Jeho oběť byla při
nesena. Pro všechny věřící bylo zajištěno vykoupení. 
Proto se sobota stává památníkem stvoření i vykou
pení člověka.
Sobota v době apoštolů
14. Který čin apoštolů po smrti Ježíše Krista doka
zuje, že sedmý den týdne je pravým dnem odpočinku 
— Boží sobotou? Luk 23,54 (24,1.7; Mar 16,9; 1 Kor 
15,4)

Pán Ježíš zemřel v pátek a ještě téhož dne před 
západem slunce ho učedníci pochovali, aby mohli 
odpočinout „podle přikázání“. I během této zvláštní, 
smutné doby učedníci zachovali sobotu podle Božího 
přání. Teprve ráno dalšího „prvního dne týdne“ vstal 
Pán Ježíš z mrtvých. Pavel píše, že Kristus vstal 
„třetího dne“. Obraz je jasný. Kristus zemřel v pátek 
a vstal v 
byl sedmý den týdne
(Luk 23,56). Pravá biblická sobota je tedy čtyřiadva
cetihodinová perioda času, která začíná západem slun
ce v pátek a končí západem slunce v sobotu (3 Moj 
23,32; Neh 13,19; Mar 1,21—22).
15. Který den (podle Skutků apoštolů) zachovával a- 
poštol Pavel a čemu učil nově přicházející členy do 
církve? Sk 13,14.15.42—44 (Sk 17,1—2; Sk 18,1.4.11)

Popisovaná sobotní shromáždění probíhala po dobu 
deseti let od r. 45 do r. 55. Proč by popisoval Lukáš 
všechna tato shromáždění, a přitom se nezmínil ani 
slovem o změně soboty na neděli? Kdyby Lukáš vě
děl o inspirovaném pokynu ke svěcení jiného dne, 
určitě by se o tom rozepsal.

Někteří křesťané při čtení zmínek o sobotě ve Skut
cích apoštolů tvrdí, že Pavel šel do synagogy jen pro
to, že tam vždy našel skupinu Židů, ochotných sly
šet evangelium.
16. Co nám o svěcení soboty v apoštolské církvi říká 
příběh z města Filipis? Sk 16,12—15

Ve Filipis šel Pavel se svými společníky prožít svá
tý sobotní den „k řece“ (v.13). Nebylo to kvůli Židům. 
Bylo tam místo, kde byli obyvatelé města zvyklí
228



„modlit se“. Řecký text říká, že „předpokládali, do
mnívali se, že tam je místo k bohoslužbě.“ Apoštolově 
si hledali klidné místo, kde by mohli strávit sobotu. 
Když kolem sebe viděli lidi, rozhodli se využít pří
ležitost a vydat jim svědectví. Tento příběh dokazuje, 
že apoštolově tento den považovali za den oddělený 
pro modlitbu a pro svědectví. Apoštolově světili so
botu, protože chápali její hluboký duchovní význam. 
V dopise Židům, napsaném asi 40 let po ukřižování 
Krista, porovnává autor Izrael a církev (Žid 4,4.9). 
Vybízí křesťany, aby důsledně dělali to, co Izrael 
zanedbával, aby mohli vejít do duchovního odpočin
ku, který symbolizuje sobota.
17. Běbem kterého dne obdržel vidění Jan ve vyhnan
ství na ostrově Patmos? Zj 1,10; Mař 2,28 (Iz 58,13)

Jan obdržel uvedené vidění během posledních let 
prvního století po Kr. Ve druhé polovině druhého 
století začali někteří křesťanští pisatelé vztahovat 
řecký výraz „den Páně“ na první den týdne. Dělali 
to proto, že prvního dne vstal Kristus z mrtvých. Proto 
někteří moderní badatelé Písma předpokládají, že „den 
Páně“ ve Zj 1,10 musela být neděle.

Častokrát v průběhu dějin měnily některé pojmy 
i celé fráze svůj význam. Proto není správné odvo
zovat pravý význam slov od pozdějšího, ale od původ
ního významu. Janovu myšlenku musíme proto vyvo
zovat z jeho dobového chápání výrazu den Páně. On 
jako jeden z dvanácti učedníků slyšel, jak Ježíš řekl, 
že on je „Pánem soboty“. Pak měl zcela přirozeně 
na mysli sobotu, když napsal „den Páně“.
18. Jak rozumíš tomu, že Boží pečeť bude dána těm, 
kteří zachovávají Boží zákon a zvlášť čtvrté přikázání, 
sobotu? Zj 7,1—3 (Zj 14,1.5.7; 2 Moj 31,13)

„Čtvrté přikázání jako jediné ze všech deseti obsa
huje pečeť velkého Zákonodárce a Stvořitele nebe a 
země. Všichni, kdo zachovávají jeho přikázání, na sebe 
berou jeho jméno a přijímají všechna požehnání, která 
toto přikázání nabízí.“ (GT,350)

„Nepřátelé zákona Božího, od kazatelů až po posled
ního z nich, dospívají k novému chápání pravdy a 
povinnosti. Příliš pozdě poznají, že sobota čtvrtého
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přikázání je pečeť živého Boha. Příliš pozdě poznají 
pravou povahu své falešné soboty, příliš pozdě pocho
pí, jak vratký je základ, na kterém stavěli. Zjišťují, 
že bojovali proti Bohu.“ (VLB,455)
Souhrn a naučení

Někteří křesťané používají proti učení o sobotě ne
pochopené anebo ze souvislosti vytržené biblické tex
ty. Jejich skutečný smysl je třeba hledat ve správném 
kontextu, porovnáním s ostatními místy a učením 
Písma (bk 20,7; 1 Koř 16,1—2; Kol 2,14—17; Rím 14, 
4—8.13).

Dějiny nám odhalují, že během prvních století se 
stále víc křesťanů odklánělo od soboty a k neděli. 
A přesto během celých dějin žili křesťané, kteří za
chovávali sobotu často navzdory krutému pronásledo
vání. Po celá staletí vyžadoval zákon i náboženská 
praxe svěcení neděle. Božím záměrem však bylo, aby 
v době před návratem Ježíše Krista jeho věrný lid 
vyzvedl před světem důležitost svěcení pravého dne 
Božího odpočinku. Církev adventistú sedmého dne je 
největší denominací na světě, která zachovává sobotu.

Ukažme radostným prožíváním soboty, jaké požeh
nání a obohacení života přináší důvěřivá poslušnost 
Božích zásad. Sobota byla zřízena Pánem Ježíšem už 
ve chvíli stvoření, je to Boží zřízení. Nebyla dána 
pouze Židům, nýbrž celému lidstvu. Pán Ježíš zacho
vával Boží clen odpočinku, právě tak i apoštolská 
církev, a zůstane jím až do doby Kristova návratu.

Věřím, že výrazem opravdovosti mé víry v Boha je 
i zachovávání soboty podle Čtvrtého přikázání? Za
chovávám tento Bohem oddělený den způsobem, který 
mi v Písmu ukázal Pán Ježíš? Jakým způsobem vy
právím druhým o požehnání, které přijímám v so
botu?
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CO NAS BÚH UČÍ 
O SPRÁVCOVSTVÍ?

Základní verš: Kol 3,23—24
Když skončilo sedmdesát let babylónského zajetí, 

vydal král Cýrus výnos, že se Židé mohou vrátit do 
své vlasti a mohou obnovit město a chrám. Někteří 
z nich byli však zmalomyslněni. Samaritáni se posta
vili proti znovuvybudování chrámu tak zuřivě, že si 
někteří z Židů začali klást otázku, zda si proroctví 
o sedmdesáti letech zajetí nevykládají nesprávně a za
čali tvrdit, že čas k výstavbě ještě nenastal. „Byla to 
však doba velkých možností pro Židy. Nejvyšší zástupci 
nebes působili na srdce králů (Dan 10) a bylo na lidu 
Božím, aby vynaložil nejvyšší úsilí při provádění Cý- 
rova nařízení. Avšak mnozí k tomu nejevili ochotu.“ 
(PK.376)

Když pak zanedbávali výstavbu chrámu a namísto 
ní se věnovali zvelebování vlastních domů, Bůh jim 
vytýkal: „Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v do
mech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je 
v troskách?“ (Ag 1,4)

Bůh se v první kapitole Ageova proroctví dvakrá* 
obrátil na lid, aby přehodnotili své jednání — zastavili 
se ve svém spěchu a pozorně se podívali na důsledky 
své nedbalosti. „Sejete mnoho a sklízíte málo ... mzdu 
ukládáte do děravého váčku ... Pachtíte se za mnoha 
věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já 
rozvěji.“ (Ag 1,6—9)

Proč? Protože v době pro Boží dílo velmi naléhavé 
jste usnuli spánkem Laodicejské církve a zapomněli 
jste na svou zodpovědnost. Neplatí to i dnes pro nás? 
Nepohltily nás naše „naléhavé zájmy“ natolik, že za
nedbáváme ty Boží? Pán nás vybízí, abychom zhodnotili 
svůj život, protože dnešní naléhavá doba si vyžaduje 
plné odevzdání Pánu a jeho velkému dílu.



1 Moj 1,26—28
Správce uznává Boha jako vlastníka
1. Proč je Bůh vlastníkem všeho?
(Kol 1,15—17)

Bůh nám, svému stvoření, dal všechno, co může 
poskytnout láska. Velikým darem lásky je dar svobod
ného rozhodování. Každý člověk se může sám, dobro
volně rozhodnout, jak naloží s dary, které od Boha do
stal a dostává. Abychom se dokázali rozhodnout správ
ně, musíme si plné uvědomit, že dárcem všeho, co 
máme a čím jsme, je Bůh.
2. Jakým pozoruhodným způsobem se Bůh představuje 
jako vlastník celého světa? Z 50,10—12
3. Jak vyjádřil David myšlenku, že je naší předností, 
když můžeme něco dát Vlastníku všeho? 1 Par 29,14

„Bůh dal milostivě lidem vzácné dary. Lidé však 
pozemské bohatství svírají ve své náruči a dělají z ně
ho prokletí, které je plné sobectví a nedůvěry vůči 
Bohu. Přijímají bohatství, které jim bylo pouze pro
půjčeno, jako své vlastní a zapomínají, že Bůh od 
nich něco žádá. Odmítají mu splnit jeho nároky. Celá 
země se všemi hodnotami je Božím vlastnictvím. 
On svěřil své poklady správcům, aby jejich prostřed
nictvím pomohli jeho dílu a oslavili jeho jméno.“ 
(2T,652)

Za všechno, co nám Bůh dává, očekává naše plné 
odevzdání se. Boží lid Ozeášovy doby odmítal správcov
ství, protože neuznával že Bůh je dárcem jejich ma
jetku (Oz 2,8). Věrní křesťané však vědí, že Bůh je 
vlastník a dárce všeho, a oni jsou správci jeho hodnot 
(Mat 6,25—34). Pokud zůstaneme věrnými správci, 
není třeba se ničeho obávat.
Správcovství znamená plné odevzdání se Pánu
4. Jak apoštol Pavel popisuje naše naprosté odevzdání 
se Bohu? Proč je taková služba „rozumná“? tlím 12, 
1—3

Správcovství můžeme definovat jako naprosté a bez
výhradné odevzdání člověka Ježíši Kristu. Naše zod
povědnost vůči Bohu a vůči ostatním lidem nezáleží 
na množství a na kvalitě toho, co vlastníme. Naše 
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správcovství spočívá na dvou zásadách, které stanoví 
Písmo.

Tou první je skutečnost, že Bůh je naším Stvořite
lem a dárcem všeho. On učinil vše, aby nás zachránil 
pro věčnost (Iz 44,24).

Druhá zásada navazuje na první. Bůh nás vykoupil 
za nekonečnou cenu. Proto už nejsme sami svoji (1 Koř 
6,20).

Nemáme právo se oddělit, izolovat od Božího plánu, 
podle kterého chce Bůh vykoupit lidstvo a věřící ob
novit ke svému obrazu. V tomto smyslu Bůh potřebuje 
každého. Měli bychom si uvědomit přednost toho, že 
nás chce Bůh použít ke službě.
5. Která základní zásada je nastíněna v 1 Koř 10,31?
6. Z čeho pramení pravá svoboda? Mohou naše dary 
něco Bohu prozradit o naší lásce k němu? Z Koř 8, 
1—5
7. Jakým zpťisobem oslavili členové z Makedonie Boha 
a jaké pohnutky je k tomu přivedly? 2 Koř 8,2—4

Makedonské sbory osvědčily ve svém soužení, že
(1) z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vze

šla jejich bohatá štědrost,
(2) dobrovolně dávali,
(3) dávali podle své největší možnosti, ano aby i nad 

možnost,
(4) s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli 

účastnit této pomoci pro bratry. (CEP)
„Téměř všichni věřící v Makedonii byli chudí na 

statky tohoto světa, jejich srdce však překypovalo lás
kou k Bohu a k pravdě Boží a s radostí přispívali na 
podporu evangelia. Když se ve sborech v pohanských 
zemích pořádaly všeobecné sbírky na podporu židov
ských věřících, byla štědrost obrácených v Makedonii 
dávána ostatním sborům za příklad ...

Ochota k přinášení obětí, kterou projevili věřící 
v Makedonii, byla výsledkem zasvěcení srdce ... Ne
bylo třeba je pobízet, aby dávali, spíše se těšili z vý
sady, že si sami odpírají i potřebné věci, aby mohli 
poskytnout nutnou pomoc druhým. Kdyby je apoštol 
zdržoval, naléhali by na něho, aby jejich dar přijal.“ 
(SA,225—226)



8. Cí přiklad se podle Pavla stal motivací obětavého 
jednání makcdonských věřících? 2 Koř 8,9

Základem veškerého správcovství je život a smrt 
našeho Pána Ježíše Krista. Správcovství znamená na
prostou nesobeckost. Je to bezvýhradné odevzdání sebe 
Bohu a jeho službě pro záchranu jiných. Když sledu
jeme Ježíšův příkladně nezištný život a jeho hroznou 
smrt, dokážeme snad odmítnout to, co po nás žádá? 
Kristus nedal pouze to, co měl, ale dal samého sebe. 
To je nejvyšší stupeň správcovství.
Správcovství je nesmírnou předností
9. Co je v Božím pohledu důležitější než oběti a de
sátky? Mat 23,23

Pokud milujeme Pána celým srdcem, myslí, vším, 
pak budeme považovat možnost vyjádřit svou lásku 
mnoha praktickými způsoby za přednost. Správcovství 
bezvýhradně Kristu oddaného člověka znamená víc 
než finanční podpora. Prostředky ve skutečnosti tvoří 
jen nepatrnou část toho, co Bohu můžeme dát. Avšak 
způsob, jakým nakládáme s prostředky, které nám 
Bůh svěřil, prozrazuje, zda jsme mu odevzdali sami 
sebe.

Pohled na deník výdajů může napovědět ledacos 
o směru tvého života. Zamysli se někdy nad tím, jak, 
kolik a za co vydáváš. Pak si polož otázku: Nezanedbal 
jsem i při poctivém zhodnocení finančních zdrojů ty 
důležité hodnoty — spravedlnost, milosrdenství a věr
nost?
10. Co nám chce Bůh říct o vztahu k penězům biblic
kým příběhem o Auaniášovi a Zafíře? (Sk 4,32—5,11)
11. V čem je nám příkladem chudá vdova? Mar 12, 
41—44

Pán Ježíš řekl, že „kde je tvůj poklad, tam bude 
i tvé srdce.“ (Mat 6,21) „Bůh vytvořil program správ
covství, aby nám pomohl prohloubit víru a kvalitu 
naší povahy. Nesmíme přehlížet skutečnost, že často 
majetek a bohatství určují směr pohledu srdce. 
A naopak — kam směřuje srdce, tam bude zaměřen 
i náš pohled. Ananiáš se Zafírou zadrželi část pro
středků. protože se cele neodevzdali Kristu a neoce- 
nili úžasnou přednost, že s ním mohli spolupracovat 
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v jeho díle. Jen když pochopíme pohnutky, když se 
probudí vědomí povinnosti, a Boží sláva zasáhne naše 
srdce a povahu, je překonáno sobectví a naše povaha 
se začíná podobat povaze Krista.“ (CS.313)
Správcovství obohacuje věrného správce
12. Jaké požehnání zaslíbil Bůh pro věrné správce? 
Mat 25,21

Věrní správci nesklidí pouze žeň toho, co rozsívali, 
ale ve skutečnosti přijmou z rukou Mistra daleko víc, 
než si zaslouží (Jan 10,10).
13. Co zaslibuje Bůh lidem, kteří mu z toho, co obdr
želi, vracejí desátky a dávají dary? Mal 3„10—12
14. K čemu mají podle Písma sloužit desátky? 3 MoJ 
27,30 (5 Moj 12,5—6) 1 Kor 9,13—14
15. Jak se v životě nakonec projeví úplné odevzdání 
do Boží vůle? 2 Kor 9,6—8

Naše dávání je zrcadlem toho, jak bezvýhradně jsme 
odevzdali svůj život Bohu. Dotýká se všech oblastí 
našeho života. Výsledkem takového, dávání je milost, 
která se rozhojňuje v srdci dárce.

Řecké slovo v 2 Kor 9,7 zní „hilaros“ a znamená 
„radostný“. Je zajímavé se dívat na radostné tváře 
lidí, když dávají své dary.
16. Kolik prostředků a jaký díl „sami sebe“ máme dát 
podle Božího očekávání? 5 Moj 16,17

Každý člověk by měl dát ze svých prostředků, času, 
vlivu, schopností, darů a znalostí tolik, kolik mu Boží 
obdarování umožňuje. Předávejme lidem tolik svě
dectví, kolik jsme schopni. Dávejme něco ze své du
chovní zkušenosti a ze vztahu s Bohem. Využívejme 
při předávání všechny dary života, a zjistíme, že dá
vání není požehnáním pouze pro příjemce, ale ob
zvlášť pro dárce. Dávání je projevem lásky, která • 
v nás postupně vytváří obraz nebeského Dárce.

Boží dí|o dnes naléhavě potřebuje naši živou křes
ťanskou zkušenost s Bohem i naše prostředky.
Správcovství obohacuje jiné
17. Které oblasti života se dotýká páté blahoslaven
ství Pána Ježíše? Mat. 5,7



8. úkol — 24. listopadu 1990

noc

ŽIVOT KftESŤANA podle 
BOŽI VŮLE

Základní verš: Jan 10,10
Proč naše církev obhajuje životní styl, který zahr

nuje zdravotní zásady? Proč se zabýváme také otáz
kami střízlivého odívání, užitečné zábavy, rekreace? 
Chceme snad být odlišní od jiných jen proto, abychom

Zde Pán Ježíš myslí víc než na milosrdenství a od
puštění. Když v srdci přebývá Kristus, život oplývá 
štědrostí. Člověk se pak rád dělí s ostatními o Boží 
požehnání. Čím více dáváme, tím více zase přijímáme.

Pravé správcovství není pokusem o ospravedlnění 
dobrými skutky. Je založeno na důvěřivém vztahu 
lásky k Pánu. Boží láska se stává zdrojem inspirace a 
vede k hledání cest k vyjádření této lásky vůči Pánu 
i těm, kteří žijí kolem nás.
Souhrn a naučení

Jen málo církví realizuje program správcovství podle 
Písma jako církev adventistů s. d. Náš program vrace
ní desátků a darů Pánu je zřízen na základě pokynů 
bible. Pak není třeba lidi ustavičně vyzývat k novým 
a novým sbírkám, vždy znovu obtěžovat vybíráním 
příspěvků na církev a stále novými stesky na kata
strofální nedostatek prostředků.

Správcovství chápeme jako způsob vyjádření naší 
vděčnosti vůči Bohu. Jen Bůh má život sám v sobě, 
my jsme na něm závislí vším. Vždyť nám dává zdra
ví, sílu schopnosti a duchovní i časné hodnoty, aby
chom se mohli stát požehnáním pro jiné.

Znám a zakouším pokoj, který pramení z uznání 
Boha jako vlastníka všeho, co mám? Jak se vyrovnám 
se skutečností, že spravuji dary, které mi dává Bůh? 
Dávám Bohu svůj čas, síly a prostředky v dětské dů
věře, že je rozhojní a použije ve svém díle záchrany 
lidí pro věčnost?



byli odlišní? Anebo křesťanův životní styl opravdu tak 
úzce souvisí s vírou?

Zaprvé si musíme uvědomit, že Kristův kříž odsu
zuje každý pokus být spasen určitým „stylem života“. 
Ani vysoká úroveň křesťanského života není zásluž
ná, nepomůže nám do nebe. Způsob života křesťana 
nespasí, ale ukazuje, zda v jeho srdci žije Kristus.

Zadruhé: snaha být jiný na pohled, v jednání, ve 
slovech jen proto, abychom se odlišovali od světa pro 
odlišnost samu, je nerozumná. Pro každou odlišnost 
existují biblické důvody. Pán Ježíš se odlišoval od 
světa především proto, že žil plným životem, nezotro- 
čeným hříchy světa a přeje si, aby i jeho následovníci 
žili takovým bohatým a šťastným životem (Jan 10,10).

Ústředním bodem evangelia je obnova. Evangelium 
obnovuje člověka ve všech sférách života — duševně, 
fyzicky, duchovně i společensky. Obrácený křesťan se 
neptá: „Proč je to či ono špatné?“, ale „Jak mám žít 
a vypadat podle Boží vůle?“ Pokud odpověď na tuto 
otázku znamená i změnu oblíbeného zvyku či jednání, 
křesťan ví, že je to pro jeho dobro.

Církev adventistů nerozpracovala žádný detailní sou
bor pravidel pro život. Předkládá svým členům základ
ní biblické principy a žádá je, aby se podle nejlepšího 
svědomí těmito principy řídili, aby uchovali celistvost 
a dobré jméno církve — těla Kristova. Konkrétní de
tailní rozhodnutí musí učinit každý sám pod vedením 
Ducha svátého.
Bohatší život
1. Jakou koncepci plnějšího a bohatšího života předlo
žil Mojžíš Izraeli? 5 Moj 30,11—16 (28, 1—2)
2, Proč máme uznat, že jsme Božím vlastnictvím? Jak 
jsme se jím stali? 1 Koř 6,19—20 (3,16—17) '

Všichni dobře víme, že výrobci složitých přístrojů 
a zařízení dodávají s výrobkem detailní návod k pou
žití, aby výrobek spotřebiteli co nejlépe sloužil. Po
dobně se o nás postaral Stvořitel. Bůh — náš Tvůrce 
a Vlastník chce pouze naše dobro. On ví nejlépe, jak 
můžeme dosáhnout skutečného štěstí. On zná vše, také
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např. to, jaký druh stravy či rekreace je pro nás nej
vhodnější.

Když svou mysl soustředíme na duchovní věci a do
volíme Duchu svátému, aby ovládal naše myšlenky 
a tužby, budeme žít ve zdravé a životodárné harmonii 
všech životních funkcí. Tak závdavkem okusíme krásu 
budoucího života.

Přítomnost Ducha svátého dává životní lásku, radost 
a pokoj (Gal 5,22). Duch v srdci znamená Boží králov
ství.
3. Který Kristův čin mu dává plné právo, aby usměr
ňoval náš život? Kol. 1,14.16—17 (1 Petr 1,15—19; Tit 
2,14)

„Bylo mi ukázáno, kolik lidí si ze sebe dělá modlu 
a bolelo mne proto srdce. Kristus za ně zaplatil cenu 
vykoupení. Jemu by měla patřit jejich životní služba. 
Jejich srdce jsou však plná sebelásky a touhy po sebe
uspokojení. Vůbec nechápou slova „Kdo chce jít se 
mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mne." (Mař 8,34) Uspokojení vlastních sobeckých zá
jmů jim zastiňuje pohled na Krista. .. Nemodlí se, 
aby by|i proměněni v jeho podobu.“ (1 SM.80)
4. Jakého stupně posvěcení máme v Kristu dosáhnout? 
Rím 12,1 (1 Tes 5,23; 1 Kor 10,31)
Zdraví křestana

Protože se Bůh o nás stará, dal nám nezbytné in
formace týkající se našeho zdraví. V Písmu je víc než 
tisíc veršů, které se zabývají zdravím člověka. Bůh 
nám dal navíc řadu inspirovaných rad, jak máme pe
čovat o své tělo. Píše se o nich v knihách E. G. Whi- 
teové Služba zdraví, Rady o zdraví, Rady o stravě.
5. Jaké rady nám Bůh dal, pokud jde o naši stravu? 
1 Moj 1,29—30 (3,18; Iz 65,4—5; 3 Moj 11,1—20)
6. Kterých “škodlivých věcí se máme vyvarovat? Př 
20,1 (23,29—32)

Zdraví není pouze nepřítomnost nemoci; není pro
duktem, ale procesem. Zdánlivě zdravý člověk, který 
přestupuje přírodní zákony, není ve skutečnosti zdravý. 
Dříve nebo později se u něho projeví nemoc. Oprav
dového plného zdraví mohou dosáhnout pouze lidé, 
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kteří z Boží milosti věrně, radostně a vytrvale uplat
ňují všechny zákony zdravé životosprávy.

„Čistý vzduch, dostatek slunce, střídmost, dostatek 
odpočinku, vhodná strava, používání vody a důvěra 
v Boží pomoc, to jsou pravé léky. Každý člověk by měl 
znát přírodní léčebné prostředky i to, jak je prakti
kovat.“ (MH.127)

Spousta nekuřáků má naprostý nedostatek pohybu. 
Pán Bůh chce, abychom žili vyváženě. Mnozí lidé, kte
ří nikdy nekouřili a nepili alkohol, mají nadváhu, 
protože konzumují nadměrné množství jídla. Přestupují 
přírodní zákony a zarmucují Ducha svátého. V bu
doucnosti sklidí žeň nemoci. Původní lidská strava se 
skládala ze zeleniny, ovoce, ořechů a obilí. Naši první 
rodiče byli vegetariány. Taková strava obsahuje vše
chny výživné látky pro udržení zdraví.
7. Proč by se měl křesťan zcela vyvarovat požívání 
alkoholu, kouření a drog?

Alkohol je droga, jed, který způsobuje snížení tě
lesného a duševního sebeovládání. Není pouze příčinou 
mnoha dopravních nehod, rodinných tragédií, nemocí 
dospělých a dětí, rozvodů, násilí, vražd a zločinů. 
Alkohol poškozuje nejdúležitější orgány těla — mo
zek, srdce a játra. Koncentrovaný alkohol poškozuje 
nervovou soustavu.

Kouření. Výzkumy posledních let nezvratně dokázaly 
škodlivost kouření. Kuřáci mnohem častěji umírají na 
rakovinu plic, mozkovou mrtvici či choroby srdce s 
krevního oběhu. E. G. Whiteová napsala už v r. 1875: 
„Tabák je pomalý, nenápadný jed, jehož následků je 
možné se zbavit daleko hůř než následků alkoholu.“ 
(Te,55)

Drogy. Bible zakazuje požívání drog. „Zaklínači“ ze 
Zj 21,.8 a 22,15 jsou popsáni řeckým výrazem „phar- 
makoi“ — „ti, kteří připravovali jedy“. Tito lidé se 
ve starých dobách častokrát věnovali okultismu. Vý
roba, distribuce a požívání drog je podle chápání bible 
přestupováním přikázání „nezabiješ“. Mezi drogy však 
musíme počítat i čaj a kávu, která také škodí zdraví.
8. V jakém stavu má křesťan uchovávat svou mysl, aby 
byl zdravý? 2 42,12 (Sk 27,22)



240

„Když tě obklopí pokušení, starosti, zmatek a tem
nota, pohlédni na místo, kde jsi naposled viděl světlo. 
Spočiň v Kristově lásce, v jeho péči a ochraně. Když 
nad tebou zvítězil hřích a vina tě tlačí a naplňuje vý
čitkami, uvědom si, že Kristova milost je dostačující, 
aby přemohla hřích a rozptýlila temnotu... Nic ne
upevní zdraví duše a těla víc než duch vděčnosti a 
chvály. Je naší povinností odolávat temnotě, nespoko
jenosti a zahořklým pocitům, stejně jako je naší po
vinností se modlit.“ (MH.250—251)
Oblékání a ozdoby
9. Které principy v oblasti oblékání jsou vyjádřeny 
v Písmu? (2 Koř 3,18; 1 Tim 2,9—10) 1 Petr 3,3—5

Pán Bůh si přeje, aby každý věřící „přijal podobu 
Syna“ (Rím 8,29). Duch svátý mu v tom chce pomá
hat (2 Koř 3,18). Jestliže Kristus žije svůj život v srdci 
věřícího (Gal 2,20), pak se bude jeho následovník ří
dit v oblékání i v jednání jeho vůlí, bude žít podle 
Kristova vzoru.

Jak vypadá tento vzor? I když jsou v Písmu v sou
vislosti s oblékáním zmíněny ženy, uvedené rady platí 
právě tak pro muže. Bůh si nepřeje nošení výstřed
ních účesů, ozdob a oblečení. Stejnou nectností jsou 
však rozcuchané a neupravené vlasy a zevnějšek.

Pán Bůh si přeje, aby se křesťané oblékali slušně, 
skromně, střízlivě a vkusně, tak aby projevovali úctu 
vůči Bohu a čisté a pokorné srdce.
10. Co by měl zjevovat náš zevnějšek? Fil 2,5; Žid 12,2

Jestliže máme svůj zrak upřený na Ježíše Krista víc 
než na sebe, jestliže on žije v nás, pak zmizí problém 
nevhodného oblečení, přibarvování, líčení a ozdob. 
Písmo zřetelně rozlišuje mezi způsoby světa a mezi 
těmi, kdo ctí Boha (Zj 12,1; 17,4—5). Zjevení popisuje 
dvě ženy. Jedna je střízlivě oblečená, představuje 
Kristovu církev. Druhá představuje Babylón, odpadlou 
církev, je oblečená výstředně. Lidé, kteří žijí v úzkém 
společenství s Kristem, mohou snadno určit rozdíl mezi 
oběma.



Zábava a rekreace
11. Proč je pro křesťana tak důležité to, nad čím 
přemýšlí? Jak se má věřící starat o vstupní brány své 
mysli? 2 Kor 10,4—5; Fil 4,8
12. Jak naše myšlenky ovlivňují naše slova, jednání, 
rozhodnutí a celý život? Př 15,26 (22,17—18; 24,8—9)
13. Co udělá věřící, když vidí něco špatného? Jaké 
zaslíbení platí pro takového člověka? Iz 33,15—17

Opravdový křesťan si podle těchto principů dořeší 
řadu konkrétních forem zábavy jako sledování televiz
ních programů, návštěvy různých míst zábavy jako 
kina, divadla, koncertů atd. Tam, kde baví lidi satan 
světským, nevhodným obsahem, není vhodné místo 
pro odpočinek, osvěžení a zábavu.

Mysl je centrem rozhodování člověka. Proto by naše 
cesty, které ovlivňují mysl, měly zůstat čisté. Hlavním 
cílem zdravotního programu křesťana je udržení bdělé 
mysli, která by odhalila a překonala satanovy nástra
hy. To se podaří, jestliže naši mysl bude ovládat Boží 
Duch.

Střídmý křesťan, který nekouří, nepije alkohol, do
statečně odpočívá, a má dostatek pohybu, se může stá' 
stejně zranitelným jako člověk, který nežije poc 
uvedených zdravotních zásad. Stačí, když si ho něk 
zotročí, například televize. Televize se stala satanov 
nejúčinnější metlou dnešních křesťanů. Sledován 
programů plných nemravnosti a násilí se totiž hrot 
vnitřní mravní normy člověka. Mnozí lidé dnes žel pr< 
televizní pořady nemají vůbec čas na bibli, Boží věci 
a hrozí jim nebezpečí, že zapomenou na přicházející 
království Pána Ježíše Krista.
Příkladný život Pána Ježíše
14. Jakým způsobem života žil Pán Ježíš? Co bylo 
v jeho životě nejdůležitější? Žil opravdu šťastným, 
plným lidským životem? Mat 11,29 (Fil 2,5—8)

Ježíše Krista nenaplňovala pýcha, nečisté myšlenky 
ani žádostivost. Ani hmotné bohatství ho nepoutalo. 
Ze svého života naprosto vyloučil ozdoby, tanec, špat
nou zábavu a zvyky narušující zdraví. Satan ho nepře-
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mohl ani těmito, ani jinými pokušeními. Kristův život 
ovládala jediná touha — záchrana lidstva. Také kaž
dého z nás zve k tomuto velkému úkolu. Abychom se 
vsak na něm mohli podílet, musí být náš život prost 
všeho hříšného a marného.
15. Jakým způsobem se můžeme stát podobnými Ježíši 
Kristu? 2 Petr 1,3—4 (Rím 16,25; 1 Petr 2,21)

„Křesťané musí být podobni Kristu. Měli by proje
vovat jeho ducha, šířit jeho vliv a mravní bezúhon
nost, kterou on ovlivňuje jiné. Lidé, kteří v srdci hýč
kají své modly a nečisté myšlenky, musí prožít obrá
cení. Pyšní a samospravedliví se musí pokořit, musí 
se stát nepatrnými. Lidé tíhnoucí k věcem tohoto světa 
musí ze svého srdce odstranit smetí marnosti, které 
je odvádí od Boha a musí ve své mysli prožít změ
nu.“ (5T,249—250)
Souhrn a naučení

Před řadou desetiletí si některé protestantské církve 
stanovily zdravotní zásady podobné jako my. V prů
běhu let je však lidé pozvolna opouštěli. Dnes to chá
peme jako nesmírnou výsadu i odpovědnost, že nám 
Bůh dal návod pro zdravý život. Mnoho lidí dnes 
iledá zdraví, a tím se nabízí jedinečná příležitost ke 
vědectví.
Vydávat svědectví o zdravém způsobu života je snad

nější, než hovořit o jiných bodech pravdy. Zdraví je 
jedním z nejčastějších témat v rozhavorech mezi lid
mi. Využijme této příležitosti a ukažme jim prostřed
nictvím zdraví, že k dokonalému zdraví nerozlučně 
patří i zdraví duše a ducha, které člověk získává ví
rou v Boha.

Jen Kristus, který přebývá v srdci, umožňuje věří
cím, aby dokázali žít v souladu s biblickými principy 
zdraví, oblékání, zábavy i odpočinku. Avšak ani vzor
né křesťanské chování nám nezajistí spasení. Spasení 
je výsledkem obnovující moci Ježíše Krista v srdci 
každého opravdově věřícího.

Jsem přesvědčen, že s pomocí Ježíše Krista mohu žít 
jeho způsobem života? Jsem ochoten zříct se takových 
projevů, které Pán Ježíš neschvaluje, a nahradit je 
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tím, co je podle jeho slova správné? Přitahuje moje 
chování, vzezření i rekreace jiné ke Kristu?

boží navoď pro Šťastný 
domov

Základní verš: 1 Jan 3,18
Tablety proti bolesti neléčí bolest hlavy. Utlumí pou

ze příznaky nemoci. Když už člověk necítí bolest, ne
znamená to, že je zdravý; zmizely sice příznaky, ale 
příčina zůstává. V dnešní době trpí úžasně mnoho 
domovů a rodin. Bylo napsáno obrovské množství knih, 
které mají vyřešit krize rodinných vztahů. Většina li
teratury se však zabývá spíše příznaky, než aby ře
šila příčiny. Opravdový lék nemůžeme najít, pokud 
nerozpoznáme pravou příčinu — sobectví a hřích. Jen 
nebeský lékař je schopen zázračně uzdravit trpící lid
stvo. Šťastný domov proto závisí na Ježíši Kristu, kte
rý žije v našich srdcích a domovech.

Všichni jsme členy určité rodiny, ať již žijem< 
v manželství, nebo ne. Všichni potřebujeme Kristovj 
pomoc, abychom dokázali zkvalitnit naše vzájemn 
vztahy. Nešťastné domovy, manželské krize, generačn 
propast, vzpurné děti, týrání dětí, rodinné tragédie a. 
násilí — to vše jsou obecné problémy, které vyrůstají 
z naší hříšné lidské přirozenosti. Na všechny je nabí
zen jeden lék, Kristova přítomnost v srdcích a živo
tech, která jediná opravdu přemáhá zlo. Kristus do
káže uzdravit i jiné nemoci — jako jsou třeba osamo
cenost, stres, hněv, zahořklost, bezcitnost a jiné.

Šťastná, zdravá a správně prosperující rodina zase 
vytváří prostředí, které umožňuje prohlubování vztahů 
k Bohu a dává sílu k životu prospěšnému pro druhé.
Šťastné a zdravé rodiny
1. Jak souvisí přítomnost Pána Ježíše v rodině se vzta
hy, které v ní vládnou, a se štěstím, které v ní lze 
prožít? Mat 12,50; Jan 15,15
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Pán Ježíš se na společenství učedníků díval jako 
na rodinu a svým vztahem k nim ukázal, jaké vztahy 
v rodině mají vládnout. Jako „Kníže pokoje“ (Iz 9,6) 
přenášel Ježíš pokoj na všechny, se kterými se stýkal. 
Nikdy nikoho neranil svou nedbalostí a necitlivostí. 
Sledujme, jak ohleduplně jednal s Jidášem a snažil se 
získat jeho lásku. Jan píše, že „miloval své až do 
konce.“ (Jan 13,1) Když se řídíme jeho příkladem a bu
deme šířit jeho pokoj, vytvoříme kolem sebe harmo
nické a požehnané vztahy (Jan 14,27).
2. Jakou zvláštní radu dává apoštol Petr manželům? 
O jakém ideálu křesťanských vztahů hovoří? 1 Petr 
3,7—11

„Do našich rodin přinášíme příliš mnoho starostí a 
problémů a prožíváme v nich příliš málo klidu a 
prostého štěstí. Berme méně ohledů na to, co říká 
okolí, a věnujme víc pozornosti členům vlastní ro
diny. Budeme pak sice vidět méně okázalosti a světem 
vyžadované společenské zdvořilosti, avšak mezi členy 
domova se projeví více lásky, ohleduplnosti, křesťan
ské vnímavosti a radosti. Mnoho lidí se musí poučit 
o tom, jak by svůj domov zvelebili, aby se stal místem 
•adosti. Laskavý pohled a projev upřímné vděčnosti 
namená víc než bohatství a nákladné vybavení. Když 
»ude v domově vládnout láska, budou jeho členové 
spokojeni i s obyčejnými věcmi.“ (AH,108)
3. Jak bychom měli uplatňovat pále přikázání v rodin
ných vztazích v našich domovech? Co ve skutečnosti 
znamená slovo „ctít“? 2 Moj 20,12
4. Do jaké míry jsme zodpovědní za štěstí a duchovni 
zdraví ostatních členů rodiny sboru? Jak 1,27

Názorným příkladem správných vzájemných vztahů 
může být dřevěné kolo s loukotěmi. Čím víc se lou
kotě přibližují středu, tím blíže jsou i sobě navzájem. 
Cím blíže jsou jednotliví křesťané Pánu Ježíši, tím 
blíž mají k sobě.
Manželství zřídil na počátku sám Bůh
5. Co poučného v sobě skrývá příběh o stvoření Evy 
a uzavření prvního manželství? 1 Moj 2,18—24

Když Bůh přivedl k Adamovi jednotlivá zvířata, aby
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jim dával jména, člověk zjistil, že všechna žijí v pá
rech, zatímco on je sám. Bůh stvořil Evu, aby naplnil 
potřebu vzájemného společenství. Jakmile ji Adam spat
řil, pochopil, že patří k sobě a pocítil odpovědnost, 
rozhodl se stát její oporou. První sňatek uzavřel sám 
Stvořitel, aby se stal vzorem pro všechna manželství 
budoucích generací.
6. Jakým způsobem vyzvedl Kristus důležitost manžel
ství? Co chtěl podtrhnout tím, že se sám zúčastnil 
svatby? Jan 2,1—11

Ježíš „neschvaloval zpustlost a jeho chování nebylo 
poskvrněno ani stínem světské lehkomyslnosti. Přesto 
nacházel radost v událostech plných čistého štěstí a 
svou přítomností posvěcoval družné shromáždění . . . 
Tím, že se zúčastnil této slavnosti, poctil Ježíš man
želství jako božské zřízení.“ (TV,97)
7. Jaký pokyn vydal Bůh ohledně manželství, aby 
uchoval posvátnou jednotu domova? 2 Kor 6,14
8. Jaký návod dal Bůh partnerům, aby stanovil je
jich vztahy a vzájemnou odpovědnost? Ef 5,21—23

V Ef 5 přirovnává Pavel vztah mezi ženou a 
mužem ke vztahu mezi Kristem a církví. Tím uka
zuje, že jejich vztah stojí na pevném podkladu ----
na Ježíši Kristu. Jakmile správně pochopíme, co ta 
to kapitola říká, objevíme model manželství, kter 
v dnešní době takřka zanikl. Kdyby lidé respektoval 
Pavlovu radu, nemuseli by se uchylovat k rozvodům 
Dokonce i mladí křesťané, kteří mají ty nejlepší ú- 
mysly, často považují manželství pouze za smlouvu, 
kterou uzavřeli oni dva mezi sebou. Všechno pak 
stojí pouze na jejich lásce, kterou jeden projevuje 
druhému.

Avšak úspěšné manželství musí být založeno na 
Ježíši Kristu. Toto nejužší lidské společenství vy
chází z podstaty evangelia. Musí se opírat o lásku, 
která je daleko větší než každá lidská láska — o tu, 
kterou projevil Kristus, když za nás umíral na kříži 
Golgoty.
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Celoživotní spojení
9. Na jakém základě se manželství má stát celoži
votním spojením dvou lidí? Mat 19,3—9

Když Pavel v dopise Efezským přirovnává vztah 
muže a ženy ke vztahu mezi Kristem a církví, pod
trhl tím, že tento vztah je celoživotním spojením. Ne
beský pokoj a radost pomáhá křesťanům zakotveným 
v Kristu, aby spolu obstáli i v bouřích a otřesech 
života. Mezi nimi se vytvoří hluboké pouto lásky. 
A tato láska opětovně spojuje to, co se hřích snaží 
rozdělit. Manželství je založeno na věčné smlouvě 
lásky, kterou Bůh uzavřel s člověkem. I kdyby se 
manželé odcizili a zhřešili, odpuštění plynoucí z Kris
tova kříže dokáže odstranit nepřátelství, které vytvo
řil satan.
10. Jak se díval Pán Ježíš na problém rozvodu? Musí 
manželská krize, odcizení či dokonce hřích nevěry 
nutně vést k rozvodu? Mat 5,31—32; Luk 16,18 (Jan 
8,3—5.7.10—11)
11. Co by měli dělat lidé, kteří se bez biblického dů
vodu přece rozvedli? 1 Koř 7,10—11

V dnešní složité době vznikají i takové rodinné si
tuace, které je velmi nesnadné řešit. Zvažme i du
chovní aspekt rozvodu. Je to drsné odcizení dvou 
blízkých lidí, které spojil sám Bůh. Rozvod nezna
mená. pouhé porušení manželského slibu, ale i slibu 
věrnosti vůči Bohu. Rozvod maří to, co vykonal Bůh! 
Apoštol Pavel vede křesťany k tomu, aby udělali 
všechno, aby jejich manželství mohlo být zachováno.

Manželství a vztahy v rodině z velké míry závisí 
na vzájemné ochotě vždy znovu odpustit, přijmout 
toho druhého, milovat ho i přes jeho nedostatky a 
chyby.
Rodiče a děti

Když jsou rodičům svěřeny děti, přijímají na sebe 
nesmírnou odpovědnost. Děti neprosily, aby přišly na 
svět, a proto si nezaslouží špatnou péči, nedostateč
nou výchovu či život bez otce či matky, protože se ro
diče rozvedli. Největší odpovědnost rodičů záleží
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v tom, aby svým dětem dávali příklad zbožného křes
ťanského života.
12. Jakou zvláštní úlohu svěřil Bůh otcům podle Elf 
6,4?

Bible ukazuje, že povinností otců je učit své děti a 
vést k disciplíně. 5 Moj 6,1—9 nám představuje otce, 
jak -učí své děti rozumět Božím přikázáním a řídit 
se podle nich. Otec je knězem rodiny. V jeho ne
přítomnosti přebírá jeho úlohu matka.

„Otec v rodině zastává úlohu toho, kdo určuje řád. 
Jako muž se stává příkladem silnějších, výrazných 
vlastností: síly, povahové dokonalosti, čestnosti, trpě
livosti, odvahy, pilnosti a praktických schopností. Otec 
je v jistém smyslu knězem rodiny, který přináší ranní 
a večerní rodinnou oběť. Ráno i večer by jako kněz 
měl vyznat hříchy svoje i hříchy, které spáchaly bě
hem dne jeho děti.“ (AH,212)
13. Jaké kvality charakterizují vzácnou matku? 
31,10—28

Nej těsnější pozemské pouto pojí matku se svým dí
tětem. Život a příklad matky ovlivňuje dítě víc než 
příklad otce, protože mezi ním a matkou je nejtěsněj
ší pouto.

Myšlenky a pocity, kterými matka působí na dítě, 
mají podstatný vliv na jeho pozdější život.

Křesťanská matka bude pozorně sledovat nebezpe
čí, která její dítě obklopují. Bude se snažit aby její 
povaha a mysl byla čistá, svátá, bude ovládat své 
nálady a bedlivě se řídit podle zásad Písma, a tak 
splní svůj úkol. Povznese se nad malicherná poku
šení, která ji obklopují.“ (AH.240—241)
14. Jakou odpovědnost mají děti vůči svým rodičům?
3 Moj 20,12 (Ef 6,1—3)

Mezi rodiči a dětmi by v domově měl vládnout 
harmonický vztah a vzájemná úcta a láska.
15. Jakým praktickým způsobem by měli věřící po
máhat osamoceným matkách či otcům s dětmi? Jak 
1,27
Rodinné vztahy

Nehledejme štěstí pro štěstí. Pravé štěstí je výsled-
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kem života, který je podobný Kristu a zaměřený na 
jiné. Rodiny, které se spolu modlí a umí se spolu 
i radovat, opravdu prohlubují své vztahy a rostou. 
Společná, návštěva shromáždění a zapojení se do prá
ce pro jiné přináší další zpevnění svazků a požehnání 
celé rodině.
16. Které zásady harmonických vztahů jsou načrtnu
ty v Mat 5,44; (Mat 7,1—5) Rím 12,10 a Ef 4,32?
Souhrn a naučení

Část Eliášova poselství z knihy Malachiáše říká: 
„On nakloní srdce otců k synům a srdce synů k ot
cům.“ (Mal 4,6) To by se mělo naplnit u Božího lidu 
poslední doby. Křesťanský domov vedený Kristovou 
láskou je mocným svědectvím o moci Kristova evan
gelia. Posvěcené rodiny tvoří páteř církve. Proto se 
zvláštním cílem útoků satana staly vztahy v rodinách, 
kde se snaží rozbít pouto mezi manžely, dětmi a ro
diči. Žijeme v ubohém, nešťastném světě, a proto 
na nás leží nesmírná odpovědnost. Nezapomeňme, že 
naše křesťanské rodiny mají být vzorem tomuto svě
tu. Jako adventisté přijímáme oba dary z ráje, so
botu i domov — tedy manželství, a víme, že oba 
mohou být přínosem jen tehdy, když zůstaneme na
blízku Dárci. Pán Ježíš se nerozvedl se svou nevěr
nou nevěstou, ale z lásky za ni zemřel. Proto by si 
manželé měli po celý život vzájemně projevovat tutéž 
lásku.

Jsem si vědom, že šťastné manželství a domov ne
vzniká náhodou, ale je výsledkem pečlivého pláno
vání a neúnavného úsilí žít podle Boží vůle? Pokud 
jsem mladý a mám v plánu uzavřít manželství, ra
dím se o tom s Bohem a beru v úvahu všechny fak
tory, aby bylo naše manželství šťastné? Pokud něja
ký problém narušil naše manželství, hledám v lásce 
a odpuštění řešení a výhled? O čem svědčí druhým 
lidem kolem nás naše rodina?



IO.i úkol — 8. prosince 1990

BCH a KRISTOVA PŘÍMLUVNÁ 
SLUŽBA

Základní verš: Sk 17,30—31
Na příkladu starozákonní izraelské svatyně znázor

nil Bůh Kristovu oběť, nebeskou prostřednickou a 
soudcovskou úlohu Pána Ježíše. Oběti přinášené při 
vstupu do stánku poukazovaly na oběť na kříži. Kněž
ská služba ve svatyni představovala Kristovu pří
mluvnou službu po zmtvýchvstání. Velekněžská služ
ba v nejsvětějším stánku symbolizovala Kristovu 
závěrečnou smírčí službu během předadventního, vy
šetřujícího soudu.

Jaký je vlastně účel předadventního soudu? Bůh přece 
zná konec od počátku, nepotřebuje tedy nějaký soud, 
který by rozhodl o osudu lidí. Bůh si však přeje, aby 
nepadlé bytosti z vesmíru s konečnou platností poz
naly, že skupina zachráněných při Kristově příchodu 
je oprávněná vstoupit do nebe, ale druhá skupina, 
že musí být potrestána.

Pán Bůh si přeje, aby věřící přemohli hřích a do
kázali, že jeho zákon je dobrý a užitečný. K vítězstv 
nad hříchem Bůh lidem nabízí moc svého Ducha 
Před návratem Spasitele proto nastane mocné „vy
lití Ducha svátého“; nebeský soud prozkoumá zázna
my života lidí, aby prokázal, kdo přijal tento Boží 
dar a kdo ho odmítl. Předadventní soud souvisí s vy
litím Ducha svátého, s novým projevem Boží moci 
v životech křesťanů a s velkým svědeckým úsilím 
církve. Jen ti, kdo přijmou Krista do srdce a proje
ví moc Ducha vítězstvím nad hříchem, budou soudem 
uznáni jako dědicové Božího království, jejichž jmé
na zůstanou v knize života.
Pozemská svatyně jako předobraz
1. K jakému účelu měla být zhotovena svatyně na 
poušti? 2 Moj 25, 8

Pán Bůh přikázal Mojžíšovi, aby už během cesty 
z Egypta do Kanaánu vybudovali svatostánek, který
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měl být místem jeho přebývání uprostřed Izraele a 
místem bohoslužby Izraelců. Tato svatyně se svým 
provedením velmi lišila od dnešních modliteben. 
Bylo to vlastně ohrazené nádvoří, ve kterém byl po
staven stan s dvěma rozdílně velkými a nestejně vy
bavenými místnostmi.
2. Cím bylo vybaveno nádvoří svatyně? 2 Moj 27,1; 
30,18
3. Co bylo v první části svatostánku? Žid 9,2
4. Jak vypadala svatyně svátých? Žid 0,3—5

Nádvoří sloužilo k obětování obětních zvířat a sym
bolizovalo naši zemi, na které byl obětován Kristus. 
Svatyně představovala přímluvnou službu prostřední
ka a svatyně svátých místo Božího přebývání (truh
la úmluvy symbolizovala Boží trůn) a místo, kde 
během velkého dne smíření probíhal soud.
Nebeská skutečnost služby Ježíše Krista
5. Kdo doprovázel Izraelce na cestě do Kanaánu a 
přebýval mezi nimi v nejsvětějším místě svatostánku?
1 Koř 10,1—4 (2 Moj 40,34)

Kristus byl učitelem Izraele. Provázel je pouští, 
ve Stánku a v chrámu se nad slitovnicí zjevovala je
ho sláva. Neustále jim projevoval svou lásku a trpě
livost.
6. Co představovala každá přinesená oběť? Jan 1,29
7. Co znázorňovala denní služba knčží na nádvoří 
a ve svatyni? Žid 4,14—16 (7,23—28)

Izraelec, který Činil pokání, mohl být smířen, když: 
(1) vyznal svůj hřích nad hlavou obětního zvířete 
(3 Moj 4,29a); (2) sám usmrtil obětní zvíře (3 Moj 
4,29b) a kněz potřel krví rohy oltáře aneb jí kropil 
ve svatyni před oponou (3 Moj 4,25.30). Smíření vyžado
valo kněžskou službu (kropení krví). Po přinesení 
oběti kněz jedl část uvařeného masa (3 Moj 6,26.29— 
30). Jedení masa symbolizovalo, že kněz na sebe pře
bírá hřích kajícího hříšníka. A protože později sloužil 
ve svatyni a velekněz ve svatostánku, přenesl tím 
hřích do Boží přítomnosti.

Kropení krví a jedení
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přijetí odpuštění. Kristus „vnesl naše hříchy na svém 
těle na kříž.“ (1 Petr 2,24) Dnes je v nebeské svaty
ni, kde uplatňuje zásluhy své prolité krve a odpouští 
všechny hříchy lidí, kteří vírou přijímají jeho oběť 
(Žid 9,12—14).

„Kristova přímluvná služba za člověka v nebeské 
svatyni je právě tak podstatnou součástí plánu vy
koupení, jakou byla jeho smrt na kříži. Svou smrtí 
zahájil Kristus dílo, aby je po svém zmrtvýchvstání, 
když vystoupil na nebesa, dokončil v nebi. Musíme 
ve víře proniknout za oponu, «kam jako předchůdce 
za nás vstoupil. (Žid G,20)“ (VLB,348)
Předadventní vyšetřující soud
8. Které významné obřady probíhaly v pozemské sva
tyni během dne smíření a proč byly tak důležité? 
3 Moj 16,6—10.15—22
9. Co bylo účelem veleknězovy služby ve svatyni bě
hem dne smíření? 3 Moj 16,29—30.33

Jeden z dvou kozlů vybraných veleknězem před
stavoval Ježíše Krista a druhý satana. Ten, který 
byl obětován, ukazoval na smrt Božího Syna. Pak 
velekněz pokropil trochou krve slitovnici, kadidlový 
oltář a oltář zápalů. Tím obrazně očistil všechny čás
ti svatyně od dříve nahromaděných hříchů. Lidem 
byly hříchy odpuštěny už v průběhu roku, při obřa
dech odpuštění. Ale jejich záznam zůstával ve sva
tyni až do dne smíření. Proto bylo nutné očistit svatyni. 
Lidé měli činit pokání, měli se před Bohem pokořit 
a zavrhnout hříchy. Během dne smíření, který se nazý
val také den soudu, byli očištěni Izraelci i svatyně.
10. Jaká scéna byla ukázána Danielovi po vidění 
o „malém rohu", -který představoval moc, jež utisko
vala po celá staletí Boží lid? Dan 7,8—10.13—14 (21— 
22.25—26)

Papežství vládlo po celá staletí náboženskému svě
tu, teprve potom měl začít soud v nebesích. Nad
vláda papežství skončila v r. 1798 „smrtelnou ra
nou“ (Zj 13,3). Krátce potom začal podle Danielova 
proroctví nebeský předadventní soud. Následující 8.
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kapitola jeho knihy zjevuje přesně začátek velkého 
vesmírného dne smíření.
11. Za jakých okolností probíhá přcdadventní soud? 
Jaká rozhodnutí vynáší?

a) Odehrává se v nebi (Dan 7,9).
b) Při této soudní scéně jsou prozkoumávány knihy 

záznamů (Dan 7,9—10). Proto bývá nazýván „vy
šetřujícím soudem“. Bible se zmiňuje o řadě 
záznamů (Zj 20,12; Kaz 12,14; Mal 3,16—17).

c) Syn člověka je na tomto soudu obhájcem (Dan 
7,13; 1 Jan 2,1). Dan 7,13 nepopisuje Kristův 
příchod na zem, ale jeho účast na soudu, kde 
Otec sám je soudcem (v.9.).

d) Při tomto soudu přijme Kristus království (Dan 
7,14) a v jeho závěru budou všichni, jejichž 
jména na soudu obstála, vysvobozeni a spase
ni pro věčnost (Dan 12,1). Spasení závisí zcela 
na našem vztahu k Pánu Ježíši (Mat 24,13).

12. Co důležitého nám o předadventním soudu při
pomíná Mal 3,1—4 (Mat 22,11—14 a Zj 19,2.7)?

Na předadventním soudu budou posouzeny jednot
livé životy již zemřelých věřících, ale i právě žijí
cích křesťanů. Proto tolik záleží na tom, zda bude 
naše srdce naplněno Duchem svátým a zda v něm 
získáme sílu k vítěznému životu.
Doba soudu

Proroctví 8. kapitoly Danielova proroctví přemosťu
je dlouhý časový úsek od Daniela až po Kristův 
druhý příchod. Navazuje na události 7. kapitoly, ale 
používá jiné symboly.
13. Které události jsou popsány souběžně v 7. a v 8. 
kapitole Danielova proroctví? Dan 7,9—14; Dan 8,14
14. Kdy mělo začít 70 týdnů, a tedy i proroctví o 2 300 
dnech? Dan 9,24—25

Očištění svatyně v nebesích mělo začít po uplynutí 
doby 2 300 dnů (Dan 8,14). Daniel zde hovoří o pů
sobení „malého rohu“, které bude trvat až do „času 
konce“ (Dan 8,17.19.25). 2 300 dnů znamená 2 300 let, 
která zahrnují řadu následujících století.

Gabriel z tohoto časového úseku „odděluje“ 70 tý-
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dnů, tedy 490 dnů — let pro izraei. Jak 70 týdnů 
—let, tak i 2 300 dnů — let začíná ve stejnou dobu. 
Ezdráš 6,14 píše, že to bylo tehdy, když perský pa
novník Artaxerxes I. Longimanus v roce 457 př. Kr. 
vydal výnos, aby se Izraelci vrátili a začali budovat 
Jeruzalém a chrám. Když počítáme od r. 457, pak 
2 300 let nás vede do r. 1844, kdy v nebesích začal 
předadventní soud.
15. Jak jsme připraveni pro průzkum záznamu naše
ho života u Božího soudu? 1 Jan 4,13—17

Nikdo se nemusí bát Božího soudu. Zárukou naší 
jistoty je osobní vztah k Pánu Ježíši. Udržujme spo
jení mezi ním a námi nenarušené, a tím získáme 
sílu k vítězství nad hříchem.
Souhrn a naučení

Jiné církve neznají a nestudují toto vzácné téma 
o svatyni a o Ježíšově nebeské službě, přestože je mu 
v Písmu věnováno víc prostoru než kterémukoliv ji
nému biblickému předmětu. Na Ježíšovu oběť na
vazovala jeho nebeská prostřednická služba. Od ro
ku 1844 probíhá v nebesích předadventní soud. Jde 
o očišťování nebeské svatyně od záznamů odpuště
ných hříchů. Boží Jid, který žije na zemi, se duchovně 
očišťuje a připravuje na setkání s Pánem. Důležitou 
událostí je také mocné zvěstování poselství o záchra
ně v Kristu, které má uslyšet celý svět.

Věřím, že Pán Bůh může svému lidu pomoci k úpl
nému vítězství nad hříchem? Prožívám každodenní 
úzké společenství s Pánem, který mne dnes obhajuje, 
aby mne mohl zítra vzít k sobě? Co dělám pro to, 
abych obstál před nebeským soudem a aby obstáli 
i lidé, kteří žijí kolem nás?
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BÚH A DRUHÝ PŘÍCHOD 
JEŽÍŠE KRISTA

Základní verš: Tit 2,11—13
Druhý příchod Ježíše Krista je blahoslavenou na

dějí církve, velkolepým vyvrcholením evangelia i dě
jin světa. Od prvopočátku své existence hovořili a 
zpívali adventisté o této naději (Tit 2,13). Jak zvěstuje 
naše jméno „adventisté“. očekáváme blízký a doslov
ný příchod Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš přijde brzy, 
i když nám nestanovil přesné datum svého návratu. 
Naděje, že Kristus brzy přijde v doprovodu svých 
andělů, aby skončil panství hříchu, nás plní radostí, 
a jistotou.

I když pouze Bůh zná přesný okamžik návratu Je
žíše Krista, je možné studiem proroctví a 
Kristova příchodu rozpoznat, že se blíží, dokonce že 
už je „ve dveřích“ (Mat 24,33). Druhý příchod ukon
čí smutné kapitoly panství hříchu, násilí a smrti na 
tomto světě a nastolí království Ježíše Krista, které 
podle Daniele 2 „nikdy nepomine“. Dějiny dokazují, 
že větší část proroctví se již naplnila, a proto se 
nepochybně brzy naplní i jeho nejdůležitější část, 
příchod Syna člověka.
Kdo přijde?
1. Které Ježíšovo zaslíbení a ujištění dávalo kresřa- 
núm vždy znovu naději a sílu? Jan 14,1—3

Pán Ježíš dal učedníkům velkolepé ujištění těsně 
před závěrem svého života, dříve než od nich by) 
odloučen. Chtěl je povzbudit, aby je tato naděje 
posilovala v těžkých chvílích a motivovala jejich ži
voty k neúnavné službě evangelia. V Novém záko
ně je celkem 318 zmínek o druhém příchodu. V jisto
tě, že Kristus přijde podruhé, nás ubezpečuje zvláště 
skutečnost, že také poprvé přišel tak, jak předpo
věděl v proroctvích Starého zákona.

Od r. 1844 hovořili adventisté o druhém příchodu 
Ježíše Krista jako jediní. Dnes se situace změnila.
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O této události nehovoří ve světě pouze adventisté, 
ale velká většina věřících lidí, dokonce řada soud
ných lidí tohoto světa, kteří sledují vývoj světa v po
sledních létech, si klade vážné otázky nad tím, zda 
opravdu nebude konec světa.
2. Jakým způsobem potvrdily nebeské bytosti skuteč
nost, že Kristus opět přijde? Sk 1,9—11
3. Co zvěstovali starozákonní pisatelé o druhém pří
chodu Krista? Ž 50,3—5; Iz 66,15—16 (Dan 2,44—45)

Životním cílem opravdových křesťanů je tento slav-
I kdyby zemřeli dřív, než se uvedená 

proroctví naplní, pak umírají s nadějí v srdcích, pro
tože touží po setkání s ním a milují svého Soasitele 
nade všechno.

Co prožíváš, když se dovíš, že někdo, koho máš 
rád a koho jsi dlouho neviděl tě brzy navštíví? Snažíš 
se zjistit, kdy, proč, kam a jak onen člověk přijde. 
Chceš se to dovědět, aby ses na setkání s ním mohl 
dobře připravit.
Proč Kristus přijde?
4. Co bude podle slov Pána Ježíše hlavním důvodem 
jeho opětovného osobního příchodu na naši zemi? 
Jan 14,1—3

Tím hlavním důvodem pro Kristův příchod je jeho 
úžasná láska k pozemským bratřím a sestrám. Ode
šel, aby pro nás „připravil místo“, aby pak přišel 
a vzal nás „k sobě“. Ježíš Kristus chce při svém pří
chodu vzít s sebou — do svého věčného království 
— všechny věřící, kteří se k němu připojili.
5. Co o důvodu Kristova návratu řekl apoštol v Žid 
9,28?

Pouze tento jediný text Písma spojuje termín „po
druhé“ s Kristovým návratem. Dějiny se nezadržitelně 
blíží vstříc této události. Je to Bůh, kdo určuje a 
tvoří budoucnost naší země. Ta byla předurčena tím, 
že Kristus zemřel na kříži a získal vítězství nad 
hříchem a nad satanem. I když se dnes mnozí lidé 
dívají do budoucnosti s obavami a strachem, my mů
žeme mít jistotu, že Kristus brzy přijde, aby všech
no zlé přetvořil do původního ideálního stavu.



6. Je vítězství nad smrtí a získání nesmrtelnosti zá
vislé na Kristově druhém příchodu? Jak? 1 Těs 4,16 
—17 (1 Kor 15,19—23)

Apoštol zdůrazňuje několik podstatných bodů. Jis
tota vzkříšení se opírá o skutečnost Kristova zmrt
výchvstání. Všichni, kteří zemřeli1 ve víře v Ježíše 
Krista, budou vzkříšeni (Job 19,25) při Kristově dru
hém příchodu. Bez něho by nebylo žádné vzkříšeni 
(1 Kor 15,23).
7. Co rozdílného prožijí při Kristově příchodu mrtví 
věřící a žijící křesťané? 1 Kor 15,51—54 (1 Tes 4,16— 
17)

Mrtví budou hlasem Stvořitele a Vykupitele povo
láni zpět k životu a živí budou proměněni. V této 
velkolepé chvíli ztratí smrt svou moc. Věřící lidé 
získají nesmrtelné, silné zdravé tělo, které nebude 
stárnout a prodělávat změny jako dnes.
8. Jaký další důležitý důvod Kristova návratu uvádí 
Písmo? Zjev 22,12 (Rím 2,6—8; Iz 35,10; Zjev 2,7)

Dříve než se Kristus vrátí, rozhodne objektivní a 
spravedlivý Boží soud o věčném osudu každého člově
ka, který žil na tomto světě. Každý člověk si vlastním 
rozhodnutím a postojem k Bohu sám volí, zda bude 
věčnost trávit ve společnosti s Bohem, anebo zahyne. 
Toto rozhodnutí musí každý učinit v době, kdy žije, 
po smrti už tuto možnost nikdo nemá. Pak pouze oče
kává, jakou odměnu přijme. Ta Boží odměna, život 
věčný, ve společenství se svátým a dobrým Bohem, 
stojí za to.
Kdy přijde Kristus?

Písmo svaté obsahuje řadu proroctví, která nazna
čují, že Kristus už brzy přijde podruhé. Týká se to 
zvláště proroctví eschatologických knih Daniela a Zje
vení. Velmi otevřeně však hovořil o svém návratu 
sám Pán Ježíš, když mu jeho učedníci položili otáz
ku: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude zna
mení tvého příchodu a skonání věku?“ (Mat 24,3)
9. Která událost izraelských dějin se měla stát ob
razem událostí, které budou doprovázet Kristův ná
vrat? Mat 24,1—2.15—22
256
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Podle formulace otázky ve v. 3 vidíme, že učedníci 
se domnívali, že zničení Jeruzaléma a Kristův pří
chod proběhnou najednou, jako jedna hrozná událost. 
Pán Ježíš v odpovědi pronáší proroctví s dvojím na- 

. plněním. První se mělo naplnit zanedlouho — v r. 
70, kdy Římané dobyli a zničili Jeruzalém, a druhé 
se splní při Kristově druhém příchodu. Ve verších 
4—14 nacházíme proroctví týkající se obou událostí. 
Verše 15—20 se více zabývají zničením Jeruzaléma, 
i když vytváří určité pozadí k událostem posledních 
dnů.
10. Co Pán Ježíš zdůrazňuje při popisu období, kte
ré nastane po zničení Jeruzaléma? Mat 24,21—22

Kristova předpověď se naplnila, když nastalo ob
dobí, které známe jako dobu temného středověku, 
který skončil v některých zemích vlastně až v 18. 
století.
11. Která znamení se měla objevit po skončení doby 
pronásledování věřících? v. 29

Tato znamení se naplnila 19.5.1780, kdy nastal „tem
ný den“. „Mezi desátou a jedenáctou hodinou dopoled
ne nastala tma jako v noci a trvala až do půlnoci. 
Na různých místech se lišila svým rozsahem a husto 
tou.“ (Memoirs of Am. Academy of Arts, 234) lí 
listopadu 1833 nastalo velké padání meteoritů v do 
sud nevídaném rozsahu.
12. Jak budou podle Pána Ježíše reagovat obyvatelé 
světa na stále výraznější znamení? Luk 21,25—26

Soužení a strach lidí je zde spojen s řevem valí
cího se moře. Moře v biblické symbolice představuje 
národy, masy lidí (Zj 17,1.15). Tato část proroctví se 
začala plnit v druhé polovině 19. století, kdy mimo
řádně zintenzívněly války, napětí, převraty a nepoko
je, a tak to trvá až dodnes. Matouš 24,6—7 připomíná, 
že poslední pokolení lidstva bude pokolení válek a bo
jů, ačkoliv se bude hodně hovořit o pokoji a bez
pečnosti (1 Tes 5,1—3). Kristův prorocký nárys sahá 
až do dnešních dnů.
13. Co se stane bezprostředně potom? Luk 21,27—28



14. Proč Pán Ježíš neoznámil věřícím přesný den a 
hodinu svého příchodu? Můžeme přesto vědět, kdy.se
Kristus vrátí? Mat 24,36.32—33
Jak Kristus přijde?

Nepřítel nehodlá nečinně přihlížet, jak se dějiny 
světa chýlí k poslednímu dějství, jak se Boží lid 
připravuje na setkání s Kristem a jak tuto radostnou 
zprávu předává zmateným obyvatelům světa. Připra
vuje protiútok, padělek a snaží se lidstvo oklamat. 
Pošle falešné proroky a lžimesiáše, kteří mají svést 
dokonce i věřící (Mat 24,4—5.11.23—25).
15. Proč jsme si jisti, že Kristus přijde osobně a vi
ditelně? Mat 25,31—32 (Sk 1,11; Zjev 1,7)

Kristus přijde viditelně, a ne pouze duchovně a ne
viditelně, jak tvrdí někteří lidé. Nezaměňujme jeho 
příchod s jeho přítomností v církvi skrze Ducha svá
tého, kdy je s každým věřícím už od okamžiku letnic. 
Písmo také nic neučí o populárním názoru, že Kristus 
při svém příchodu neviditelně věřící „vychvátí".
16. Které dva kroky musíme udělat, abychom byli 
připraveni na Kristův návrat? Luk 21,36
j Pán Ježíš kladl velký důraz na to, abychom byli 
oděli. Tomuto předmětu věnoval řadu svých podo
benství, ve kterých bdělost probíral z nejrůznějších 
hledisek. Podobenstvím o fíkovém stromu (Mat 24, 
32—35) podtrhl potřebu duchovní vnímavosti. Při
rovnáním k době Noemově (24,36—42) ukázal nebez
pečí nečekaného příchodu. Podobenstvím o zloději 
v noci (24,43—44) zdůraznil povinnost být na stráži. 
Obrazem služebníků a deseti družiček na svatbě (24, 
45.51 a 25,1—13) ukázal na naši duchovní odpověd
nost. Buďme bdělými — a k tomu nám může napo
moci opravdový modlitební život.
17. Jak projeví křesťané svou víru v blízký Kristův 
návrat? 1 Jan 3,2—3

I když netrpělivě čekáme na návrat svého Spasi
tele, musíme se zatím snažit, abychom z tohoto světa 
udělali lepší místo k životu. Přitom však nesmíme 
ztrácet ze zřetele naši přípravu pro budoucí svět 
ani vážnost doby, ve které žijeme.
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BŮH NAM ODHALUJE 
TAJEMSTVÍ SMRTI 

A VZKŘÍŠENÍ
Základní verš: 1 Kor 15,21—22

V současné době se lidé velmi zajímají o otázku 
života po smrti. Přibývá knih, které popisují příbě
hy lidí, kteří byli oživeni z klinické smrti a vyprávě
jí své zážitky těchto okamžiků.

Souhrn a naučení
Někteří křestané se domnívají, že Kristův příchod 

je přirovnán k zloději v noci proto, že půjde o skrýté 
přenesení věřících do Božího království. Učí, že lidé 
budou „vtrženi v oblacích, vzhůru vstříc Pánu“ (1 
Tes 4,17) najednou — při práci, při řízení auta, z do
mácnosti, ze třídy, od operace atd. — prostě zmizí. 
Navzdory tomu, že uvedená pasáž říká, že nastane 
příchod Páně, se toto učení v protestantském světě 
stalo velmi populárním. Tyto události jsou spojová
ny se shromážděním Izraele, s vybudováním chrá
mu, s tříapúlletým soužením Izraelců, ze kterého je 
vysvobodí Bůh. Ani tento výklad však nebere v úva
hu kontext Danielova proroctví.

Na druhé straně jsou zde křesťané, kteří věří, že 
Kristus přijde brzy, rozumí znamením doby, která se 
rychle naplňují, ví, proč i jak Pán Ježíš přijde, a přes
to — žijí velmi vlažným křesťanským životem. Má- 
me-li jiné nadchnout pro velkolepou skutečnost Kris
tova návratu, pak ho musíme především sami horlivě 
očekávat. Vždyť druzí na nás vidí, co pro nás oprav
du znamená slavný druhý příchod Ježíše Krista.

Očekávám Kristův příchod aktivně, denním růs
tem v milosti, opravdovým studiem Písma, modlit
bou a svědeckou službou jiným? O čem svědčí mé 
dnešní p|ány a činnost, co je nejdúležitější v mém 
životě? Pracuji, jím, oblékám se a jednám tak, ja
koby Ježíš měl přijít již dnes?
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Tato líčení jsou obvykle zajedno se základní kon
cepcí mnoha náboženských a filozofických směrů 
minulých století, která tvrdí, že člověk získává v£žr 
ný život ihned po smrti. Číňané po celá tisíciletí bu
dovali celá města pro duchy zemřelých předků. Bud
dhisté věří, že duše se po smrti převtěluje do jiného 
těla. Hinduisté věří v reinkarnaci ducha zemřelého 
do narozeného dítěte.

Tyto východní filozofie nacházejí velmi úrodnou 
půdu v západní kultuře. Rada náboženských orga
nizací a mnoho křesťanů i nekřesťanů přijímá dnes 
myšlenku o nesmrtelnosti lidské duše.

Abychom byli uchráněni před svodem spirltlstic- 
kých filozofií a náboženství, která, na svoji stranu 
strhávají spoustu lidí různých vyznání, musíme dů
kladně znát pravdu.

Co se děje s člověkem po smrti? Odchází jeho du
še do nebe, anebo do pekla? Zůstává bez osobního 
vědomí v hrobě? Ví mrtvý, co se děje na světě? 
Může, jak mnozí lidé tvrdí, komunikovat s živými? 
Kde jsou mrtví lidé? Změní se ještě někdy úděl a 
stav mrtvých, anebo je smrt definitivním koncem 
lidské existence? Žije člověk po smrti dál, nebo oži
je později, anebo vůbec nikdy?

Filozofové vypracovali na uvedené otázky množství 
protichůdných odpovědí. Učení o nesmrtelnosti duše, 
které přinášel starověký řecký filozof Platón podstat
ně ovlivnilo také židovské myšlení po celou hele- 
nistickou dobu. A tak se stalo, že již někteří farizeové 
v době Pána Ježíše věřili, že duše člověka je nesmr
telná. Alexandrijský Žid Filón, který psal filozofická 
pojednání, ovlivňoval touto myšlenkou i myslitele rané 
křesťanský církve (např. Origena, 185—254 po Kr.). 
Tímto způsobem se podařilo řecké filozofii proniknout 
postupně do učení celé církve.

Podstatné však je to, co učí Písmo. Pouze Bůh zná 
skutečný stav lidí, kteří zemřeli, a proto se obraťme 
pro odpověď k Písmu.
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Co učí Ježíš Kristus a bible o smrti
1. Co nám o stavu člověka po smrti odhaluje Kristo
vo vzkříšení Lazara? Jak Pán Ježíš nazval smrt? 
Jan 11,6—7.11—14.43—45
2. Co zjistíme, když srovnáme, co o stavu člověka 
po smrti učí bible a Ježíš Kristus? Job 14,10—12; 
Dan 12,2 (Mat 27,52—53; Mař 5,39; Sk 7,60)

Ani pisatelé bible, ani Pán Ježíš nikdy neučili, že 
jedna část člověka po smrti spí a druhá pokračuje ve 
vědomém životě. Vždycky smrt přirovnávali ke spán
ku, ke stavu bez osobního vědomí. Když se sami 
pisatelé Písma blížili ke konci svého života, neče
kali, že budou hned žít, ale věřili, že přijde den, kdy 
budou opět vzkříšeni (Job 19,25).
3. Co všechno lidé po smrti vědí podle výroku Pís
ma? Kaz 9,5—6.10 (Job 14,21)
4. Co vědí mrtví o Bohu? Mohou ho chválit? 2 6,6 
(115,17)

Písmo jednoznačně učí, že mrtví spí, aniž by co
koliv věděli o životě na světě či v nebi. Nechválí 
Boha, ani netrpí v pekle (Job 3,13.17—19). Kdyby 
byli věřící ihned po smrti v nebi, chválili by Boha 
a kdyby byli bezbožní hned po smrti potrestáni, mu
seli by přece trpět.

Na obhajobu učení o životě s Bohem a trestu v pek
le ihned po smrti se často používá podobenství Pána 
Ježíše o bohatém muži a Lazarovi (Luk 16,19—31). 
Toto podobenství má však za cíl varovat lidi před 
sobectvím a chamtivostí. V žádném případě však ne
chce poučit o stavu Člověka po smrti. Pokud toto 
podobenství začneme vykládat doslovně, musíme být 
důslední — a pak dojdeme k absurdním závěrům.

Například: žebrák byl přijat do „Abrahamova lů
na“. To je nepochybně symbol. Abraham by musel 
mít hodně velký klín, aby na něj pobral všechny 
zemřelé spravedlivé. Bohatý muž v pekle hovořil o La
zarově prstu a o svém jazyku. Mrtví v tomto podo
benství mají těla, avšak obhájci nesmrtelných „duší“ 
tvrdí, že ty jsou bez těla. Je nebe tak blízko pekla, 
že je možné volat z pekla do nebe? Bohatý muž 
chce, aby Lazar šel k živým a varoval je, avšak



podle podobenství je to možné jen prostřednictvím 
„zmrtvýchvstání" (v,31). A tak právě toto podoben
ství ukazuje, že populární nauka o možné komunika
ci mrtvých s živými je lživá.

Pán Ježíš použil tento běžný „příběh“ své doby 
jako ilustraci pro kázání. Soudobý pisatel Josefus 
Flávius však použil tentýž příběh ve svém díle Sta
rožitnosti židovské nezávisle na Ježíši Kristu, a to 
dokazuje, že to byl běžný text Kristovy doby.
Kde jsou mrtví?
5. Vstoupil král David do nebe, když byl spravedli
vým mužem, kterému byly odpuštěny jeho hříchy? 
Sk 2,29.34

Ve velkém kázání o letnicích vysvětloval apoštol 
Petr, že Davidův výrok ze žalmu 16 se nevztahuje 
na něj, ale na Mesiáše (Sk 2,24—33). Petr zdůraznil, 
že David zemřel, byl pochován a jeho hrob je možné 
stále vidět. Kristus vstal z mrtvých, ale David zů
stal v hrobě, kde se „jeho tělo rozpadlo v prach" 
(v.31). Bible nikde neučí, že by věřící lidé ihned po 
smrti přecházeli do nebe.
6. Kde jsou podle Izaiáše a Joba mrtví lidé a jak 
dlouho tam zůstanou? Iz 26,19; Job 14,14 (17,13—16)

Job a Izaiáš otevřeně hovořili o tom, kde jsou lidé 
po smrti. Zemřelý člověk zůstává v zemi, „obrací 
se v prach“ (1 Moj 3,19), odpočívá v hrobě a čeká 
na velkou proměnu, která podle Kristova zaslíbení 
nastane na konci času.

Věřící člověk se nemusí bát smrti, protože po tom
to nevědomém stavu odpočinku ho Pán života opět 
povolá k životu. Kdyby věřící z nebe pozorovali životní 
zápasy svých milých zde na zemi, jak by tam mohli 
být štastní? Kdyby naopak trpěli hrozná muka v pek
le až do Kristova návratu, bylo by nesnadné pocho
pit, že Bůh lásky dokáže někomu způsobit tak kruté 
utrpení. Trest by daleko převyšoval přestupek. >Tak 
Bůh nejedná!
Co je to lidský duch?

Mnozí lidé věří, že v člověku je určitá nehmotná 
a nesmrtelná část jeho bytosti, která smrtí nepřestá-
262
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(Dan 10,17; 2 Tes 2,8) 
(2 Moj 14,21; Jan 3,8)

vá existovat. Věří, že „duch“ člověka pokračuje v ži
votě bud v nebi, nebo v pekle.
7. Co nám prozrazuje bible o 
stvoření? 1 Moj 2,7
8. Co se s člověkem děje v okamžiku smrti? 2 146,4 
(Kaz 12,7)
9. Co společného má člověk se zvířetem? 1 Moj 7,15; 
Kaz 3,19—21

Bůh „dchnutím“ oživil člověka, dal mu život, sílu, 
která udržuje jedince při životě. Když člověk umírá, 
nastává opačný proces — dchnutí — „duch života", život 
se vrací k Bohu a tělo se rozloží do původních prv
ků. Slova „dchnutí“ a “duch“ jsou překladem heb
rejského výrazu RUAH, jehož novozákonním protěj
škem je slovo PNEUMA. Tato slova mají v Písmu 
řadu významů:

(a) dýchání
(b) vítr
(c) Duch Boží (1 Moj 1,2; Jan 14,17)
(d) zlý duch (1 Sam 16,23)
(e) oživující princip (1 Moj 6,17; Luk 8,55)
(f) emoce, intelektuální funkce, vůle (1 Moj 41,8;

2 Koř 2,13)
Ani jednou však Písmo nepíše, že „duch“ člověka 

žije po smrti dál vlastním, nezávislým životem. Ně
kteří vykladači tvrdí, Že Kaz 12,7 dokazuje, že nesmr
telní duchové dobrých lidí odcházejí do nebe k Bohu. 
Kdyby však výraz „duch“ na tomto místě označoval 
nesmrtelnou „duši“, pak by duše všech lidí — dob
rých i bezbožných — musely jít po smrti k Bohu. 
Uvedený text však pouze učí, že život každého člo
věka se při smrti vrací k Bohu, k vlastnímu dárci 
života.

Jak Starý tak Nový zákon na několika místech 
používá slova „duch“ k popisu lidské schopnosti mys
let, usuzovat, cítit a rozhodovat se (Dan 2,1; 5,12; Mat 
26,41; Rím 1,9). Tyto intelektuální a emociáílní projevy 
jsou však nerozlučně spjaty s životem a mizí v okam
žiku smrti. V tomto smyslu je životní princip plně 
závislý na existenci těla.



Existuje nesmrtelná duše?
Stvořil Bůh snad jako část člověka „nesmrtelnou 

duši“?
10. Co znamená termín „duše“ podle 1 Moj 2,7?

Uvedený text říká, že tělo a dchnutí života tvoří 
„živou duši“. Jakmile tedy odchází „duch života“, 
duše se stává mrtvou. Pokud duše umírá, pak není 
nesmrtelnou. Nesmrtelnost totiž znamená mít schop
nost žít stále.
11. Co nás učí Písmo o duši? Ez 18,4 (Zj 16,3; Mat 
10,28; 1 Moj 1,20)

Hebrejský výraz označující duši zní NEFEŠ a jeho 
řecký protějšek PSÝCHÉ. Texty z 1 Moj 1 a 2 pou
žívají výraz „duše“ i pro zvířata. Bůh stvořil zvířata 
— živé duše — stejně jako člověka.
12. Co podle slov apoštola má jedině Búh, a ne člo
věk? 1 Tim 6,15—16

Bůh sám je nesmrtelný. To znamená, že člověk sám 
v sobě nesmrtelnost nemá. Člověk jako živá duše, 
jedinec, sestává se z těla a dchnutí života. Jedno 
však nemůže existovat bez druhého. Zánik těla zna
mená zánik duše, konec života jedince.

1 Bible nikde neříká, že duše je Částí člověka, kte
rá je schopna žít i po smrti nezávisle na těle dál. Vý
raz duše označuje celého člověka anebo jeho urči
tý projev. Někdy se ho používá k popisu duchovní 
Či intelektuální totožnosti člověka. To, co chápe bible 
pojmem duše, však nikdy nemůže existovat mimo tě
lo. Konec funkcí těla znamená zánik všech funkcí 
duše ve všech oblastech.
Zmrtvýchvstání
13. Co nás učí bible o největší naději člověka? Jan 
5,28—29 (Skut 24,15)
14. Kolik bude podle Písma vzkříšení, koho se bu
dou týkat a kdy nastanou? 1 Kor 15,51—54 (1 Tes 
4,13—18; Zj 20,5—8)

Budou dvě vzkříšení: (1) „vzkříšení k životu“ — 
vzkříšení věřících lidí a (2) „vzkříšení k odsouzení“ 
— vzkříšení bezbožných. První vzkříšení bude při 
druhém příchodu Ježíše Krista. Všichni věřící, kteří
264
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zemřeli ve víře v Ježíše Krista, vstanou a společně 
s proměněnými živými získají nesmrtelnost. V no
vém těle a s novou myslí vstoupí do nebe.

Druhé vzkříšení, kdy budou k životu povoláni všich
ni nevěřící, nastane na konci tisíciletí (Zj 20,5.7—9). 
Tito lidé nikdy nezískají nesmrtelnost, protože od
mítli^ nabídku spasení. Budou vzkříšeni proto, aby 
se přesvědčili o skutečnosti, kterou svévolně odmítli, 
a aby přijali spravedlivou odplatu za své hříchy a 
za svůj odboj proti Bohu. Nakonec je stráví oheň 
posledního velkého dne této staré země. Nebudou tr
pět navěky (Mal 4,1.3; 2 Petr 2,17).
15. V čem spočívá naše jistota, že Ježíš Kristus splní 
svůj slib vzkříšení? 1 Koř 15,12—20
Souhrn a naučení

Po celá staletí křesťanská církev učila, že člověk 
má nesmrtelnou duši, přestože je to v příkrém roz
poru s tím, co učí Boží slovo. Dodnes řada velkých 
křesťanských církví učí, že člověk je nesmrtelný a 
hned po smrti dostává svou životní odplatu — buď 
jde do nebe, nebo do pekla.

Boží slovo učí jednoznačně, že smrt je pouze do
časným spánkem člověka. Člověk nemá žádnou ne
smrtelnou duši ani ducha, který by byl schopen 
samostatného a vědomého života nezávisle na těle. 
Mrtví lidé čekají různě dlouho na probuzení ze spánku 
smrti. Při Kristově druhém příchodu budou vzkříšeni 
všichni spravedliví věřící, aby z ruky Krista vzali dar 
nesmrtelnosti a vešli s ním do Božího království. Po 
tisíciletí budou vzkříšeni všichni zbývající lidé — 
ti, kteří odmítli Boží nabídku spásy — a budou po
trestáni a navěky přestanou existovat.

Dokázal jsem se zbavit strachu ze smrti vírou 
v Ježíšovo zaslíbení, že mne vzkřísí a dá mi věčný 
život? Mám takovou jistotu i poznání, že jsem scho
pen jiným vysvětlit nebezpečí učení o nesmrtelné 
duši?
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BÚH A TISÍCILETÍ
Základní verš: 2 Petr 3,13

V pohledu na prorocké údobí milénia se křesťané 
dělí do tří skupin: amilenianisty, postmilenianisty a 
premilenianisty. Amilenianisté se domnívají, že výraz 
„tisíc let“ ze Zj 20 je pouhým symbolem.' Postmile- 
nianisté ho vykládají duchovně. Věří, že dějiny spě
jí k tisíciletí, kdy Kristova vláda způsobí vítězství 
církve a ustaví Boží království na světě. Adventis- 
tičtí průkopníci přijali třetí, premilenianistický názor. 
Náboženský svět předpovídá, že před druhým pří
chodem Krista na světě nastane věk pokoje a pros
perity, zatímco adventisté na základě Božího slova 
učí, že svět bude stále bezbožnější a horší. Učí, že 
Kristus přijde dříve, než začne tisícileté království 
pokoje. To je podstata premilenianismu. Adventisté 
učí, že milénium (tisícileté království) bude v nebi, 
zatímco oba další výklady tvrdí, že bude na zemi.

Bůh povolal církev adventistů s. d. ke zvláštnímu 
úkolu, aby na základě poselství tří andělů zvěstova
la světu věčné evangelium. Vlastním středem tohoto 
poselství, které má připravit všechny obyvatele svě
ta na Kristův druhý příchod, je vyhlášení, že „na
stala hodina soudu“. Když v r. 1844 vstoupil Kristus 
do nejsvětější části nebeské svatyně, začal v nebi 
soud. Boží soud má čtyři fáze, které na sebe nava
zují:

1. Vyšetřující soud nad spravedlivými (1 Petr 4,17; 
Dan 7,10). Jsou zkoumány záznamy životů lidí, kteří 
jsou zapsáni v knize života, aby bylo jasné, kdo bu
de žít věčně ve společenství bezhříšných bytostí.

2. Oznámeni a realizace výsledků soudu (Zj 22,12). 
Pán Ježíš při svém příchodu vezme své věrné do Bo
žího království.

3. Vyšetřující soud nad bezbožnými, který bude pro
bíhat během tisíciletí. Věřící budou svědky Boží spra
vedlnosti.
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4. Vynesení rozsudku a vykonání trestu nad sata
nem a nekajícími hříšníky, kteří odmítli Boží nabídku 
a přijali satanovu filozofii.

Větší část těchto událostí je důkladně popsána ve 
Zjevení 20. kapitole, kterou budeme dnes studovat.
Milénium — období mezi dvěma vzkříšeními
1. Jak bible nazývá vzkříšení, kterým začíná období 
tisíciletí? Zj 20,6

Kniha Zjevení popisuje období trvající tisíc let, 
které známe pod označením „milénium“. Výraz mi
lénium se v bibli nevyskytuje, avšak je odvozen od 
dvou latinských slov — „mílie“ (1000) a „annus“ 
(rok). Tento termín se vžil pro označení tisíciletého 
údobí ze Zjev 20. Začátek a závěr tohoto údobí je 
možné stanovit nejsnadněji ze všech biblických ča
sových proroctví. Milénium jedním vzkříšením začíná 
a končí druhým. V prvním vzkříšení na počátku ti
síciletí budou mít podíl pouze věřící.
2. Kdy budou vzkříšeni ti ostatní? Zj 20,5
3. Jaký rozdíl činí Pán Ježíš mezi oběma vzkříšení
mi? Jan 5,28—29

Dárce života, který přijde podruhé osobně na tuto 
zem, nazývá první vzkříšení vzkříšením „k životu“ 
a druhé vzkříšením „k odsouzení“. První vzkříšení 
bude na začátku milénia a druhé na jeho konci.
Které události se podle Písma odehrají na začátku 
milénia?
4. Která vrcholná událost dějin světa se podle Boží
ho plánu zároveň stane začátkem dalšího údobí? Mat 
24,30 (Zj 19,11—16)

Příchodem Pána Ježíše končí „poslední dny“ toho
to světa a začne tisícileté království. Bible hovoří 
o viditelném, osobním a slavném příchodu Krále krá
lů a Pána Pánů na tuto zem.
5. Jak spojil Pavel vzkříšení spravedlivých s návra
tem Pána Ježíše na tento svět? 1 Tes 4,15—17

Zjevení 20,4 popisuje věřící lidi v nebi. Jak se tam 
dostali? To vysvětluje v. 6. Byli vzkříšeni a vzati do 
nebe samotným Spasitelem.



6. Co znamená výrok, že „satan bude spoután“? ZJ 
20,1—3

Satan je podle uvedených veršů spoután na začát
ku tisíciletí. Od prvního úspěšného svodu v zahradě 
Eden se satan po celou dobu dějin zabývá oklamá
váním lidí. Staví lidi proti Bohu, strhává je do hří
chu. Avšak v okamžiku, kdy věřící budou v nebi 
a všichni bezbožní budou mrtví, nebude mít co dě
lat. Bude bezmocný, nečinný. Bible ho v této situaci 
popisuje jako anděla spoutaného řetězem. Je to ob
razný řetěz okolností. I my někdy říkáme, že nám 
„okolnosti svázaly ruce“. Lidé se Božím zásahem do
stanou mimo jeho působnost a satan zůstane po dobu 
tisíce let na opuštěné a zpustošené zemi.
7. Co se podle Písma stane s lidmi, kteří se jako spra
vedliví dožijí příchodu Pána Ježíše? Mat 24,31 (1 Tes 
4,16—17)

Věřící, kteří budou žít v okamžiku Kristova pří
chodu, budou proměněni. Bude jim dáno neporuši
telné, nesmrtelné, dokonalé tělo a připojí se ke vzkří
šeným, aby společně s Kristem vstoupili do nebe.

Spravedliví nezůstanou na zemi. Splní se na nich 
nádherné zaslíbení Pána Ježíše: „Jdu, abych vám 
připravil místo... a opět přijdu, a vezmu vás k sobě.“ 
(Jan 14,2—3) Toto místo je v nebi. Zjevení 20,4—6 
říká, že tam budou svati žít po tisíc let s Kristem.
8. Co se stane s bezbožnými lidmi během milénia? 
Jer 25,31.33 (2 Tes 1,7—10)
9. Jak bude vypadat země po posledních ranách a po 
odchodu Ježíše Krista a věřících do nebe? Jer 4,23— 
27 (Zj 20,1.3)
Události během milénia
10. Co budou podle Písma dělat svati, kteří zvítězili 
nad posledními svody a byli vzati do nebe? Zj 15,

„Už nejsou slabí, zarmoucení, rozehnaní a utlačo
vaní. Nyní již budou stále s Pánem. Stojí před trů
nem oděni rouchem bohatším, než kdy měli na so
bě nejvznešenější na zemi. Jejich hlavy zdobí diadémy 
nádhernější, než jaké kdy zdobily hlavy pozemských 
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králů. Dny bolesti a, nářků navždy pominuly. Král 
slávy setřel slzy ze' všech tváří, byly odstraněny 
všechny příčiny smutku.“ (VLB.462)
11. Které skutečnosti vyšetřujícího soudu nad bezbož
nými nám dokazují následující výroky Písma? Zj 20,4; 
Dan 7,22 (1 Kor 4,5; 6,2—3)

„Spolu s Kristem budou spravedliví soudit bezbož
né, budou jejich činy porovnávat s knihou zákona, 
s biblí, a každý případ rozhodnou podle skutků 
spáchaných zaživa. Pak je jim vyměřen trest podle 
jejich konání a je zaznamenán proti jejich jménu 
v knize smrti.“ (VLB,469)
12. V jakém stavu bude země a bezbožní lidé bě
hem celého tisíciletí? Zj 20,5.3; Iz 24,1.3.5—6

„Po tisíc let bude satan bloudit po zpustošené ze
mi, aby patřil na následky své vzpoury proti Bohu. 
V té době bude jeho utrpení nesmírné. Život, napl
něný stálou činností, který vedl po svém pádu, mu 
nedovoloval přemýšlet; nyní však bude zbaven moci 
a bude ponechán, aby rozjímal o úloze, kterou hrál 
od chvíle, kdy se vzbouřil proti vládě nebes, a aby 
očekával s chvěním a hrůzou strašnou budoucnost, 
kdy bude muset trpět za všechno zlo, které napáchal, 
a kdy bude potrestán za hříchy, k jejichž spáchání 
sváděl a nabádal.“ (VLB,468.469)
Události na konci milénia
13. Jan ve Zj 20,9 hovoří o „táboru svátých“ a o „Bo
žím městě“. Odkud přichází a kam sestoupí? Zj 21,2

Na obnovenou zemi se nevrátí pouze lidé, ale i sám 
Bůh na ni přemístí svůj trůn (Zj 21,3). „Náš malý 
svět, který se kletbou hříchu stal jedinou tmavou 
skvrnou slavného stvořitelského Božího díla, bude 
poctěn nade všechny ostatní světy v Božím vesmíru. 
Na místě, kde Král slávy žil, trpěl a skonal, tam 
bude příbytek Boží u lidí.“ (TV,14)
14. Jak souvisí druhé vzkříšení — bezbožných — na 
konci milénia s rozvázáním satana? Zj 20,5.7-—8

Pán Ježíš rozlišoval mezi „vzkříšením k životu“ a 
„vzkříšením k odsouzení“ (Jan 5,28—29). To druhé 
podle Zj 20,5 má nastat „až se naplní těch tisíc
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let.“ Bezbožní budou vzkříšeni a satan je opět v čin
nosti, je rozvázán. Má zase koho svádět. Působí na 
vzkříšené bezbožné a vybízí je, aby za použití všech 
prostředků zničili Boha a všechny, kteří jsou na Boží 
straně. Ani pohled na Boží město nepřivede neobrá
cené ke změně jejich smýšlení. Pokání a znovuzro
zení může člověk prožít pouze pod vlivem Božího 
Ducha v tomto životě. Potom už bude nenávratně 
pozdě.
15. Jaký rozsudek je vynesen nad všemi, kteří odmítli 
spasení, které jim v Ježíši Kristu nabídl Bůh, a jak 
je vykonán? Zj 20,9—15

Oheň, který Bůh použije ke zničení bezbožných a 
satana, nebude věčně hořet, ale bude mít věčné dů
sledky. Malachiáš 4,1 dodává, že spolu s bezbožnými 
bude zničen i hřích, zlo a smrt.
16. Co zavládne na zemi a ve vesmíru po ukončení 
velkého zápasu mezi dobrem a zlem? 2 Petr 3,13 (Zj 
21)

Vesmír bude očištěn a Bůh přetvoří naši zemi, aby 
se stala věčným domovem spasených. „Velký boj 
skončil. Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je 
čistý. V celém nezměrném stvoření panuje soulad a 
štěstí. Z toho, kdo stvořil všechno, plyne život, světlo 
a štěstí ve všech oblastech prostoru, jenž nezná hra
nic. Od nejmenšího atomu až po největší světy pro
hlašují všechny věci, živé i neživé, v nezkalené krá
se a dokonalé radosti, že Bůh je láska.“ (VLB,481)
Souhrn a naučení

Adventisté jako jedni z mála křesťanů vykládají 
události spojené s tisíciletím jako premilenianisté. Oče
káváme, že druhým příchodem Ježíše Krista se zač
nou odehrávat závěrečná, dějství plánu vykoupení. 
V průběhu milénia se vzkříšení a proměnění věřící 
budou s Kristem podílet na soudu nad bezbožnými. 
Cílem tohoto soudu je, aby ospravedlnil Boží jednání 
se světem a ukázal, že ani nekonečná láska ještě ne
musí změnit hříšného člověka. Soud vynese rozsud
ky, které budou provedeny na konci tisíciletí.

Myšlenka o definitivní zkáze bezbožných je pro 
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mnoho evangelických křesťanů neslučitelná s Boží lás
kou. Proto jsou ochotni vykládat události milénia ji
nak.

Stejně jako mezi smrtí člověka a jeho budoucím 
vzkříšením uplyne určitá doba, uplyne určitý čas bez 
osobního vědomí pro celou naši zemi. Bude to doba 
milénia, kdy věřící budou v nebi, bezbožní budou 
mrtví a satan bude mít na pusté zemi dostatek času 
k přemýšlení o sobě a o svém postojí k Bohu i k li
dem. Toto údobí bude časem přemýšlení i pro vykou
pené.

Po skončení milénia bude navždy zničen hřích, jeho 
původce, obhájci i šiřitelé. Země bude obnovena ve 
své původní kráse a bude obydlena lidmi, kteří přija
li nabízenou milost Ježíše Krista.

Dává ti tento prorocký nárys pocit jistoty, pokud 
jde o budoucí události? Přemýšlíš někdy nad tím, co 
bude tvým údělem během tisíciletí? Jsi pevně roz
hodnut, že s Boží pomocí získáš své místo na nové 
zemi?


