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Adventisté sedmého dne pfiijímají
Bibli za své jediné vyznání víry
a z ní odvozují základní vûrouãné
ãlánky. Dále uvedené vûrouãné v˘-
roky jsou v˘razem toho, jak církev
uãení Písma chápe a vyjadfiuje.
K revizi tûchto v˘rokÛ mÛÏe dojít
pfii zasedání Generální konferen-
ce, kdyÏ církev pod vedením Du-
cha svatého dospûje k plnûj‰ímu
pochopení Písma nebo nalezne v˘-
stiÏnûj‰í v˘razy k vyjádfiení toho, co
uãí BoÏí slovo.
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Slovo o 27 
základních 
věroučných
výrocích 
Církve 
adventistů 
sedmého dne

Po léta se adventisté sedmého dne
zdráhali formulovat své krédo
(v bûÏném smyslu tohoto slova).
Zjistili jsme v‰ak, Ïe je z praktick˘ch
dÛvodÛ obãas nutné struãnû shr-
nout obsah na‰í víry.

Roku 1872 uvefiejnilo adventistic-
ké nakladatelství v Battle Creeku,
ve státû Michigan, „pfiehled na‰í ví-
ry“ ve 25 bodech. Tento dokument,
nepatrnû revidovan˘ a roz‰ífien˘ do
28 ãástí, vy‰el v církevní roãence
(Yearbook) roku 1889. V dal‰ích vydá-
ních nebyl uveden, ale stal se opût
její souãástí v letech 1905–1914. Ja-
ko odpovûì na v˘zvu vedoucích
církve v Africe, aby byl vydán „pfie-
hled, kter˘ by vládním ãinitelÛm a ji-
n˘m osobám pomohl lépe porozu-
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mût na‰emu dílu,“ pfiipravil ãtyfi-
ãlenn˘ v˘bor, vãetnû pfiedsedy Ge-
nerální konference, pfiehled, kter˘
obsahoval „hlavní rysy“ vyznání, tak
jak „je moÏné je shrnout“. Tento
pfiehled 22 základních vûrouãn˘ch
v˘rokÛ, poprvé publikovan˘ v ro-
ãence 1931, platil aÏ do roku 1980,
kdy jej zasedání Generální konfe-
rence nahradilo podobn˘m, ale
úplnûj‰ím souhrnem ve 27 ãláncích.
Byl uvefiejnûn pod názvem „Funda-
mental Beliefs of Seventh-day Ad-
ventists“ (Základní vûrouãné v˘roky
Církve adventistÛ sedmého dne).

Kniha „Adventisté sedmého dne vû-
fií...“ vychází z tûchto krátk˘ch shr-

nutí, která jsou vÏdy uvedena na za-
ãátku kaÏdé kapitoly. V tomto díle
pfiedkládáme sv˘m ãlenÛm, pfiáte-
lÛm i jin˘m zájemcÛm tyto vûrouã-
né body v roz‰ífiené, srozumitelné
a praktické formû a pokusíme se
ukázat jejich v˘znam pro adventis-
tické kfiesÈany v dne‰ní spoleãnosti.
PfiestoÏe tato kniha není oficiálnû
schválen˘m dokumentem – schvá-
lit by ji mohla pouze Generální
konference pfii svém celosvûtovém
zasedání – mÛÏe b˘t povaÏována za
spis pfiedstavující „pravdu... v JeÏí-
‰i“ (Ef 4,21), kterou adventisté sed-
mého dne milují a na celém svûtû
zvûstují.
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S povûfiením a povzbuzením od
prezidenta Neala C. Wilsona a dal-
‰ích ãinovníkÛ Generální konfe-
rence adventistÛ sedmého dne se
kazatelské oddûlení Generální kon-
ference ujalo úkolu pfiipravit tuto
knihu proto, aby existovaly spoleh-
livé informace o vûrouce na‰í círk-
ve. Bylo by velice obtíÏné, aby jedi-
n˘ autor pfiesnû a vyãerpávajícím
zpÛsobem pfiedstavil uãení Církve
adventistÛ sedmého dne. Nicménû
nejlep‰í knihy pí‰í jednotliví autofii,
a ne kolektivy. A tak jsme spojili úsi-
lí mnoh˘ch s úsilím jedné osoby, 
P. G. Damsteegta, kter˘ mûl za úkol
pfiipravit poãáteãní návrh kaÏdé ka-
pitoly.

13

Vděčné 
uznání
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P. G. Damsteegt v sobû jedineã-
n˘m zpÛsobem spojuje vûdce i evan-
gelistu. Narodil se a byl vychován
v Holandsku. V dobû, kdy pracoval
jako leteck˘ inÏen˘r Dánského vo-
jenského letectva, se setkal s Kris-
tem. Poté získal teologické vzdûlání
v Evropû i ve Spojen˘ch státech.
V roce 1977 mu byl udûlen doktorát
v teologii na Reformované univerzi-
tû v Amsterodamu za historicko-te-
ologickou a misiologickou studii
biblick˘ch základÛ Církve adventis-
tÛ sedmého dne. V souãasné dobû
Damsteegt uãí na Teologickém se-
mináfii Církve adventistÛ sedmého
dne na Andrewsovû univerzitû v Mi-
chiganu.

Inspirací i materiálem pro tuto
knihu byl kristocentricky zamûfie-
n˘ rukopis adventistického uãení,
kter˘ pfiipravil Norman Gulley, pro-
fesor teologie na Southern College
of Seventh-day Adventists. Obsah
této knihy byl obohacen tisíci hodi-
nami bádání v adventistick˘ch i ne-
adventistick˘ch pramenech a peãli-
vû vyhodnocen a prodiskutován
v nejrÛznûj‰ích v˘borech.

Deset divizí (oblastních oddûle-
ní) celého svûta vybralo v˘bor 194
lidí, ktefií prostudovali kaÏdou kapi-
tolu a navrhli úpravy, doplnûní a vy-
nechání. Men‰í skupina 27 vedou-
cích církve, teologÛ a kazatelÛ se
pravidelnû setkávala s Damsteeg-

tem, aby mu poskytli dodateãné ra-
dy pfii pfiípravû tohoto díla.

Mezi mnoha, ktefií této knize vû-
novali zvlá‰tní pozornost, radili,
kontrolovali prameny, vyhledávali
materiály, pfiepisovali a pfiipravovali
k vydání, jsou Roy Adams, C. E.
Aeschlimann, Philippe Augendre,
Francis Augsburger, Samuele Ba-
cchiocchi, Roberto Badenas, B. B.
Beach, Enrique Becerra, Bekele Bi-
ri, P. Bolling, F. A. Botomami,
DeWayne Boyer, C. E. Bradford, 
G. W. Brown, Walton J. Brown,
Jetro Fernandes de Carvalho, D. W.
B. Chalale, Gordon Christo, Gerald
Christo, Paul Clerc, J. N. Coffin, 
P. J. Colquhoun, Robert Cunning-
ham, A. D. C. Currie, Raoul Dede-
ren, P. M. Diaz, O. C. Edwards, Rex
D. Edwards, W. H. Endruveit, Dun-
can Eva, A. J. Ferch, Philip Follett,
Marsha Frost, E. R. Gane, A. A.
Godfrey, Clifford Goldstein, Nor-
man Gulley, C. B. Hammond, H. G.
Harker, Gerhard Hasel, R. R.
Hegstad, Hans Heinz, Bekele Heye,
D. B. Hills, B. Holanger, Frank Hol-
brook, Minoru Inada, Rolando Itin,
W. G. Johnsson, Bruce Johnston,
Erwin Kilian, G. E. Knowles, Ru-
bens Lessa, M. E. Loewen, Enrico
Long, Edwin Ludesher, S. H. Maka-
leta, David Marshall, P. Maynard -
Reid, D. P. McClure, Lyndon
McDowell, John H. McFarlane, K. J.

Adventisté sedmého dne vûfií

14

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 14



Mittleider, Jerry Moon, Haroldo
Moran, Joaquim Morgado, Ekke-
hardt Mueller, Baraka Muganda,
Eric Murray, A. Mustard, Ira Na-
tion, R. R. Ndhlovu, Ralph Neall, 
J. D. Newmann, D. M. Niere, R. W.
Nixon, J. J. Nortey, Etzer Obas, 
S. O. Omulo, Jan Paulsen, Leon Phi-
llips, Chek Yat Phoon, L. D. Raelly,
Alex Rantung, George W. Reid,
Leslie Rhys, George E. Rice, David
Ripley, C. B. Rock, Nel Rogersová,
Reinhard Rupp, W. C. Scales,
Walter Schultschik, Neal Scott, 
W. R. L. Scragg, W. H. Shea, H. C.
Shin, Georges Steveny, R. A. Ta-
bingo Yoshibumi Takahashi, R. W.
Taylor, Brad Thorp, L. P. Tolhurst,
James D. Unger, Leo Van Dolson,
Lutz Vollrath, Werner a Nancy Vyh-
meisterovi, Loron Wade, A. V. Wal-
lenkampf, M. H. Wauran, Joao
Wolff, Yukio Yokomizo, James Za-
chary a Z. M. Zubaid.

Laurel Damsteegtová, zku‰ená te-
oloÏka, vytrvale radila a povzbuzo-
vala svého manÏela a spolu s Mary
Louise McDowellovou vynaloÏily
velké úsilí pfii pfiípravû pfiedbûÏ-
n˘ch rukopisÛ. David Jarnes a Ken-
neth Wade, redaktofii ãasopisu Mi-
nistry, vykonali vût‰inu závûreãné
redakãní práce a úpravy rukopisu
pro vydání.

Zvlá‰tní dík patfií J. R. Spangle-
rovi, zástupci tajemníka kazatelské-
ho oddûlení a redaktorovi ãasopisu
Ministry. Sny se jen zfiídkakdy sta-
nou skuteãností, ale ten jeho se
uskuteãnil. Vy ho nyní drÏíte ve
sv˘ch rukou. Bez jeho vize by tato
kniha pravdûpodobnû nevznikla.
Bez jeho vytrvalosti by nebyla nikdy
vydána.

W. Floyd Bresee, 
tajemník kazatelského oddûlení

Generální konference 
Církve adventistÛ sedmého dne
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Jak˘ je BÛh, v kterého vûfiíte? Co je
to za bytost? Co od nás oãekává?
Jak˘ je ve skuteãnosti?

BÛh fiekl MojÏí‰ovi, Ïe nikdo z lidí
nemÛÏe vidût jeho tváfi a zÛstat naÏi-
vu. JeÏí‰ v‰ak fiekl Filipovi, Ïe kaÏd˘,
kdo vidûl jej, vidûl Otce (J 14,9). Pro-
toÏe JeÏí‰ mezi námi pfieb˘val a stal
se vskutku jedním z nás, jsme schop-
ni pochopit, kdo je BÛh a jak˘ je.

Tímto v˘kladem na‰ich 27 vûrouã-
n˘ch v˘rokÛ chceme ukázat, jak ad-
ventisté sedmého dne rozumí Bohu.
Zde je vyjádfieno na‰e pojetí BoÏí
lásky, dobroty, milosrdenství, milosti,
pravdivosti, shovívavosti, ãistoty, spra-
vedlnosti a pokoje. V JeÏí‰i Kristu vi-
díme, jak BÛh láskyplnû chová dûti
na svém klínû. MÛÏeme jej spatfiit pla-

17
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ãícího, kdyÏ sdílí zármutek truchlí-
cích u Lazarova hrobu. Cítíme jeho
lásku, kdyÏ volá: „Otãe, odpusÈ jim,
vÏdyÈ nevûdí, co ãiní!“ (L 23,34)

Napsali jsme tuto knihu proto,
abychom pfiedstavili ná‰ pohled na
Krista, pohled, kter˘ je zamûfien na
Golgotu, kde „se setkají milosrden-
ství a vûrnost, spravedlnost s poko-
jem si dají políbení“ (Î 85,11). Na
Golgotû se pro nás stal hfiíchem
ten, kter˘ nepoznal Ïádn˘ hfiích –
„abychom v nûm dosáhli BoÏí spra-
vedlnosti“ (2 K 5,21). 

Napsali jsme tuto knihu v pfie-
svûdãení, Ïe kaÏdé uãení a kaÏdé vy-
znání víry musí zjevovat lásku na‰e-
ho Pána. On je bytostí s nepodmí-
nûnou láskou a oddaností, která
nemá v dûjinách lidstva obdoby.
Uznáváme, Ïe on, kter˘ je vtûlením
pravdy, je nekoneãn˘, a pokornû vy-
znáváme, Ïe stále je‰tû zb˘vá objevit
mnoho pravdy.

Napsali jsme tuto knihu s vûdo-
mím vdûãnosti za vzácné biblické
pravdy, které jsme pfiijali od kfies-
Èanské církve minul˘ch staletí. Uzná-
váme vzne‰enou fiadu svûdkÛ, jako
byli Viklef, Hus, Luther, Tyndale,
Kalvín, Knox a Wesley. Jejich po-
krok smûrem k novému svûtlu vedl
církev vpfied k plnûj‰ímu pochope-
ní BoÏího charakteru. Vûfiíme, Ïe
pochopení pravdy je postupné.
„Stezka spravedliv˘ch je jak jasné

svûtlo, které svítí stále víc, aÏ je tu
den.“ (Pfi 4,18) Pokud nalezneme
nové aspekty BoÏího zjevení, budou
dokonale v souladu s jednotn˘m
svûdectvím Písma.

Napsali jsme tuto knihu ve svûtle
jasného pokynu, kter˘ nám neustá-
le pfiipomínal: „Zkoumá‰-li Písmo
jen proto, abys v nûm na‰el potvr-
zení sv˘ch názorÛ, nikdy nepozná‰
pravdu. âti Písmo, abys poznal, co
fiíká Pán. JestliÏe se pfii studiu Bible
pfiesvûdãí‰, Ïe tvé názory nesouhlasí
s pravdou, nevykládej pravdu tak,
aby odpovídala tvému pfiesvûdãení,
ale pfiijmi svûtlo, které ti Pán uká-
zal. Buì pozorn˘ a vnímav˘, abys
mohl poznat úÏasné bohatství BoÏí-
ho slova.“ (E. G. Whiteová, Kristova
podobenství, str. 60)

Nenapsali jsme tuto knihu, aby
slouÏila jako vyznání víry, jako pfie-
hled vûrouãn˘ch v˘rokÛ zasazen˘ch
do teologického „betonu“. Adven-
tisté mají pouze jediné vyznání víry:
„Bible a jedinû Bible.“

Nenapsali jsme tuto knihu, aby-
chom probouzeli obrazotvornost.
Není to spekulativní dílo, ledaÏe by
nûkdo povaÏoval i Bibli za knihu pl-
nou spekulací. Je to spí‰e peãlivé,
kristocentrické a na Bibli zaloÏené
vysvûtlení na‰í víry. Tyto vûrouãné
v˘roky nejsou dílem jednoho studij-
ního odpoledne; pfiedstavují více
neÏ sto let modliteb, studia, modli-

Adventisté sedmého dne vûfií
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teb, pfiem˘‰lení, modliteb... Jin˘mi
slovy, jsou v˘sledkem rÛstu „v milos-
ti a v poznání na‰eho Pána a Spasi-
tele JeÏí‰e Krista“ (2 Pt 3,18).

Napsali jsme tuto knihu s vûdo-
mím, Ïe se nûktefií lidé budou ptát,
zda je uãení skuteãnû dÛleÏité v do-
bû, která zápasí o pfieÏití vzhledem
k hrozbû jaderného zniãení, v dobû
zamûfiené pfiedev‰ím na prudce se
rozvíjející techniku, v dobû, v níÏ se
kfiesÈan neúspû‰nû snaÏí zahnat dû-
siv˘ pfiízrak chudoby, hladu, nespra-
vedlnosti a nevûdomosti...

Napsali jsme tuto knihu v hlubo-
kém pfiesvûdãení, Ïe v‰echny ãlánky
víry, jsou-li správnû pochopeny, jsou
soustfiedûny na Nûj – Cestu, Pravdu
a Îivot – a jsou nesmírnû dÛleÏité.
Uãení ukazuje charakter Boha, kte-
rému slouÏíme. Vysvûtluje události,
minulé i pfiítomné, a stanoví v˘znam
jejich místa a úãelu v kosmu. Popi-
suje cíle BoÏího jednání. Uãení je
pro kfiesÈany rádcem, poskytuje vy-
rovnanost ve vûcech, které by jinak
byly nevyváÏen˘mi zku‰enostmi, vná‰í
jistotu do spoleãnosti, která popírá
absolutno. Uãení sytí lidsk˘ intelekt
a stanovuje cíle, které inspirují kfies-
Èany a motivují je k zájmu o druhé.

Napsali jsme tuto knihu proto, aby
vedla adventistické vûfiící k hlub-
‰ímu vztahu ke Kristu prostfiednic-
tvím studia Bible. Znát Krista a jeho
vÛli je Ïivotnû dÛleÏité v tomto vûku

klamu, doktrinálního pluralismu
a otupûlosti. Takovéto poznání je je-
dinou ochranou kfiesÈana proti tûm,
ktefií pfiijdou „jako draví vlci“ a po-
vedou scestné fieãi, aby podr˘vali
pravdu a zniãili víru BoÏího lidu (Sk
20,29.30). Abychom zvlá‰tû v tûchto
posledních dnech nebyli „zmítáni
a uná‰eni závanem kdejakého uãení
– lidskou fal‰í“ (Ef 4,14), musí mít
v‰ichni správnou pfiedstavu o BoÏím
charakteru, vládû a BoÏích úmys-
lech. Pouze ti, ktefií posílili svou my-
sl pravdou Písma, budou schopni
obstát v závûreãném sporu.

Tuto knihu jsme napsali proto, aby-
chom pomohli tûm, ktefií mají zájem
poznat, proã vûfiíme tomu, ãemu vû-
fiíme. Tato studie, napsaná samotn˘-
mi adventisty, není „naaranÏovanou
v˘lohou“. Na základû peãlivého bá-
dání, pfiedstavuje autentick˘ v˘klad
adventistick˘ch vûrouãn˘ch v˘rokÛ.

Nakonec, napsali jsme tuto knihu
proto, Ïe jsme poznali, Ïe kristocen-
trické uãení plní tfii zfietelné funkce:
1) buduje církev, 2) uchovává pravdu,
3) hlásá evangelium v celém jeho
bohatství. Pravé uãení vyÏaduje mno-
hem více neÏ pouhou víru – Ïádá ãin.
Skrze Ducha svatého se kfiesÈanská ví-
ra stává ãinem lásky. Pravé poznání
Boha, jeho Syna a Ducha svatého je
„zachraÀujícím poznáním“. Právû to
je tématem této knihy.

Vydavatelé
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Písmo svaté, Star˘ i Nov˘ zákon, je
psané BoÏí slovo. Je dáno BoÏí inspira-
cí prostfiednictvím svat˘ch BoÏích lidí,
ktefií mluvili a psali pod vlivem Ducha
svatého. V tomto slovû BÛh svûfiil ãlo-
vûku poznání nezbytné ke spasení.
Písmo je neomylné zjevení BoÏí vÛle. Je
mûfiítkem charakteru, zku‰ebním ka-
menem zku‰eností, autoritativním zá-
kladem uãení a spolehliv˘m záznamem
BoÏích ãinÛ v dûjinách (2 Pt 1,20.21;
2 Tm 3,16.17; Î 119,105; Pfi 30,5.6;
Iz 8,20; J 17,17; 1 Te 2,13; Îd 4,12).

Základní vûrouãné v˘roky, 1

Adventisté sedmého dne věří...
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1
Îádná kniha nebyla tolik milována,
nenávidûna, tak ctûna i proklínána
jako Bible. Lidé pro Bibli i umírali,
jiní kvÛli ní zabíjeli. Inspirovala ãlo-
vûka k nejvût‰ím a nejvzne‰enûj‰ím
ãinÛm, ale dávaly se jí za vinu i nej-
zavrÏeníhodnûj‰í a nejzvrhlej‰í skut-
ky. KvÛli Bibli zufiily války, revoluce
ãerpaly z jejích stránek svou sílu
a pro my‰lenky v ní obsaÏené zani-
kala i království. Lidé v‰ech názorÛ –
od liberálních teologÛ ke kapitalis-
tÛm, od fa‰istÛ k marxistÛm, od dik-
tátorÛ k osvoboditelÛm, od pacifistÛ
k militaristÛm – hledají na jejích
stránkách slova, jimiÏ by ospravedl-
nili své skutky.

Jedineãnost Bible není zaloÏena
na jejím nepfiekonatelném politic-
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kém, kulturním a sociálním vlivu,
ale vychází z jejího pÛvodu a obsa-
hu. Je to BoÏí zjevení jedineãného
Bohoãlovûka: Syna BoÏího, JeÏí‰e
Krista – Spasitele svûta.

BoÏí zjevení

I kdyÏ v prÛbûhu dûjin nûktefií lidé
pochybovali o BoÏí existenci, mno-
zí spolehlivû dosvûdãovali, Ïe BÛh
existuje a Ïe se zjevil. Jak˘m zpÛso-
bem se BÛh zjevil a jakou roli v Bo-
Ïím zjevení hraje Bible?

V‰eobecné zjevení. Poznání BoÏího
charakteru v dûjinách, v chování li-
dí, ve svûdomí a v pfiírodû je ãasto
naz˘váno „v‰eobecné zjevení“, pro-
toÏe je pfiístupné v‰em a odvolává se
na lidsk˘ rozum.

MilionÛm lidí „nebesa vypravují
o BoÏí slávû, obloha hovofií o díle je-
ho rukou“ (Î 19,1). Sluneãní svit,
dé‰È, pahorky a fieky, to v‰echno
svûdãí o milujícím Stvofiiteli. „Jeho
vûãnou moc a boÏství, které jsou ne-
viditelné, lze totiÏ od stvofiení svûta
vidût, kdyÏ lidé pfiem˘‰lejí o jeho dí-
le, takÏe nemají v˘mluvu.“ (¤ 1,20)

Jiní vidí dÛkaz BoÏí péãe v radost-
n˘ch vztazích a ve zvlá‰tní lásce me-
zi pfiáteli, ãleny rodiny, muÏem a Ïe-
nou, rodiãi a dûtmi. „Jako kdyÏ nû-
koho utû‰uje matka, tak vás budu
tû‰it.“ (Iz 66,13) „Jako se nad syny

slitovává otec, slitovává se Hospo-
din nad tûmi, kdo se ho bojí.“
(Î 103,13)

Av‰ak tytéÏ paprsky slunce, které
svûdãí o milujícím Stvofiiteli, mo-
hou zemi obrátit ve vyprahlou pou‰È
a zpÛsobit hladomor. Podobnû
i dé‰È se mÛÏe obrátit ve vodní pfií-
val, kter˘ zahubí celé rodiny; vysoká
hora mÛÏe puknout, rozpadnout se
a pak niãit. V lidsk˘ch vztazích se
ãasto objevuje Ïárlivost, závist, hnûv
a dokonce i nenávist, která vede
k vraÏdû.

Svût kolem nás podává smí‰ené
signály a klade tolik otázek, kolik
dává odpovûdí. Odhaluje konflikt
mezi dobrem a zlem, ale nevysvût-
luje, jak tento spor zaãal, kdo s k˘m
bojuje a proã, ani kdo nakonec zví-
tûzí.

Zvlá‰tní zjevení. Hfiích omezuje BoÏí
sebezjevení skrze stvofiení tím, Ïe
nám bere schopnost vysvûtlovat Bo-
Ïí svûdectví. BÛh se ve své lásce sám
zvlá‰tním zpÛsobem zjevil, aby nám
pomohl nalézt odpovûdi na tyto
otázky. Ve Starém a Novém zákonû
se nám odhalil zcela jedineãn˘m
zpÛsobem a nezanechal tak Ïádné
pochybnosti o svém charakteru lás-
ky. Nejprve zjevoval sám sebe pro-
stfiednictvím prorokÛ; jeho vrchol-
né sebezjevení se v‰ak uskuteãnilo
skrze JeÏí‰e Krista (Îd 1,1.2).

Adventisté sedmého dne vûfií
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Bible obsahuje v˘roky, které ohla-
‰ují pravdu o Bohu a zjevují ho jako
osobu. Jsou nezbytné oba druhy zje-
vení. Potfiebujeme znát Boha skrze
JeÏí‰e Krista (J 17,3), ale také „prav-
du, která je v JeÏí‰i“ (Ef 4,21). Právû
prostfiednictvím Písma BÛh prola-
muje na‰e my‰lenkové, mravní a du-
chovní omezení a oznamuje nám
svou touhu nás spasit.

Stfied Písma

Bible zjevuje Boha a odhaluje lid-
stvo. Odkr˘vá na‰i váÏnou situaci
a zjevuje BoÏí fie‰ení. Ukazuje nás
jako ztracené a Bohu odcizené
a zjevuje JeÏí‰e jako toho, kter˘ nás
nalézá a pfiivádí zpût k Bohu.

JeÏí‰ Kristus je stfiedem Písma.
Star˘ zákon pfiedstavuje Syna Bo-
Ïího jako Mesiá‰e, Vykupitele svûta;
Nov˘ zákon jej zjevuje jako JeÏí‰e
Krista, Spasitele. KaÏdá stránka Bib-
le, aÈ uÏ symbolicky nebo popisem
skuteãnosti, zjevuje nûjakou ãást je-
ho díla a charakteru. Vrcholn˘m
zjevením BoÏího charakteru je JeÏí-
‰ova smrt na kfiíÏi.

KfiíÏ nám zprostfiedkovává toto vr-
cholné zjevení, protoÏe spojuje dvû
krajnosti: nezmûrné lidské zlo a Bo-
Ïí nevyãerpatelnou lásku. Co nám
mÛÏe poskytnout lep‰í pohled na
lidskou klamnost? Co mÛÏe lépe
odhalit hfiích? KfiíÏ zjevuje Boha,

kter˘ dovolil, aby byl zabit jeho je-
din˘ Syn. Jaká obûÈ! Mohl je‰tû do-
konaleji projevit svou lásku? Stfie-
dem Bible je JeÏí‰ Kristus, kter˘ sto-
jí v samotném centru vesmírného
dramatu. Jeho triumf na Golgotû
brzy vyvrcholí úpln˘m zniãením zla.
Lidé se opût spojí s Bohem.

Stfiedem Bible je BoÏí láska, která
je zvlá‰tû patrná v Kristovû smrti na
Golgotû. To je nejdÛleÏitûj‰í pravda
vesmíru. V‰echny velké biblické
pravdy je tfieba studovat z této per-
spektivy.

Autorství Písma

Autorita Bible pro víru a praktick˘
Ïivot vychází z jejího pÛvodu. Její pi-
satelé povaÏovali Bibli za odli‰nou
od ostatní literatury. Odkazovali na
ni jako na „svatá Písma“ (¤ 1,2; 2 Tm
3,15), na „BoÏí slova“ (¤ 3,2), „BoÏí
fieã“ (Îd 5,12).

Jedineãnost Písma je zaloÏena na
jeho pÛvodu a zdroji. Pisatelé Bible
prohla‰ovali, Ïe oni nejsou pÛvodci
svého poselství, ale Ïe ho pfiijali
z BoÏího zdroje. Skrze BoÏí zjevení
byli schopni „vidût“ pravdy, které
pak pfiedávali (viz Iz 1,1; Am 1,1; Mi
1,1; Abk 1,1; Jr 38,21).

Tito pisatelé se odvolávali na
Ducha svatého jako na toho, kter˘
skrze proroky mluvil k lidem (Neh
9,30; srov. Za 7,12). David fiekl:

BoÏí slovo
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„HospodinÛv Duch skrze mne mlu-
vil, na mém jazyku byla fieã jeho“
(2 S 23,2). Ezechiel napsal: „...vstou-
pil do mû duch...“, „Duch Hospo-
dinÛv se na mne snesl...“, „A duch
mû zvedl a pfienesl...“ (Ez 2,2;
11,5.24). Micheá‰ svûdãí: „Já v‰ak
jsem naplnûn mocí, Duchem Hos-
podinov˘m.“ (Mi 3,8)

Nov˘ zákon potvrzuje roli Ducha
svatého pfii sepsání Starého zákona.
JeÏí‰ fiíká, Ïe David byl inspirován
Duchem svat˘m (Mk 12,36). Pavel
vûfiil, Ïe „Duch svat˘ dobfie povû-
dûl... ústy proroka Izaiá‰e“ (Sk
28,25). Petr ukázal, Ïe Duch svat˘
vedl v‰echny proroky, nejen nûkteré
(1 Pt 1,10.11; 2 Pt 1,21). Nûkdy pi-
satel zcela ustoupil do pozadí a mlu-
ví se pouze o skuteãném autorovi,
Duchu svatém – „proto, jak fiíká
Duch svat˘...“, „tím Duch svat˘ na-
znaãuje...“ (Îd 3,7; 9,8).

Novozákonní pisatelé uznávali
Ducha svatého také jako zdroj je-
jich vlastního poselství. Pavel vysvût-
loval: „Duch v˘slovnû praví, Ïe v po-
sledních dobách nûktefií odpadnou
od víry.“ (1 Tm 4,1) Jan fiíká: „Ocitl
jsem se ve vytrÏení Ducha v den
Pánû.“ (Zj 1,10) A JeÏí‰ vyslal své
apo‰toly v síle Ducha svatého (Sk
1,2; srov. Ef 3,3-5).

Tak BÛh v osobû Ducha svatého
zjevil skrze Písmo sám sebe. Nepsal
Písmo sám, ale napsal jej prostfied-

nictvím pfiibliÏnû ãtyfiiceti autorÛ
v rozmezí více neÏ 1500 let. ProtoÏe
v‰ak pisatele inspiroval Duch svat˘, je
autorem Písma BÛh.

Inspirace Písma

Pavel fiíká: „V‰eliké Písmo od Boha
je vdechnuté.“ (2 Tm 3,16 Kral.)
¤ecké slovo theopneustos, pfiekládané
nûkdy jako „inspirované“, doslova
znamená „vdechnuté Bohem“. BÛh
„vdechl“ pravdu do myslí lidí, a ti ji
pak vyjádfiili slovy, která jsou v Písmu.
Inspirace je proto proces, jímÏ BÛh
sdûluje svou vûãnou pravdu.

Proces inspirace. BoÏí zjevení bylo dá-
no BoÏí inspirací „svat˘ch BoÏích li-
dí“, ktefií „byli puzeni Duchem sva-
t˘m“ (2 Pt 1,21 Kral.). Tato zjevení
byla vyjádfiena lidskou fieãí se v‰emi
jejími omezeními a nedokonalostmi,
ale pfiesto zÛstala BoÏím svûdectvím.
BÛh inspiroval lidi – ne slova.

Byli proroci tak pasivní jako mag-
netofon, kter˘ reprodukuje pfiesnû
to, co bylo nahráno? V nûkter˘ch
pfiípadech pisatelé obdrÏeli pfiíkaz
pfiesnû pfiedat BoÏí slova, ale ve vût-
‰inû pfiípadÛ jim BÛh nafiídil, Ïe
mají podle sv˘ch schopností co nej-
lépe popsat to, co vidûli nebo sly‰e-
li. V takov˘ch pfiípadech pisatelé
pouÏívali své vlastní jazykové pro-
stfiedky a styl.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Pavel vûdûl, Ïe „duchové proro-
kÛ prorokÛm poddáni jsou“ (1 K
14,32 Kral.). Skuteãná inspirace ne-
potlaãuje prorokovu individualitu,
rozum nebo osobnost.

Vztah mezi Duchem svat˘m a pi-
satelem do urãité míry znázorÀuje
vztah mezi MojÏí‰em a Áronem.
BÛh fiekl MojÏí‰ovi: „Ustanovil jsem
tû, abys byl pro faraóna Bohem,
a Áron, tvÛj bratr, bude tv˘m proro-
kem.“ (Ex 7,1; srov. 4,15.16) MojÏí‰
oznámil Áronovi BoÏí poselství
a Áron je pak vlastními slovy a s oso-
bit˘m stylem sdûlil faraónovi. Po-
dobnû BoÏí pisatelé vyjadfiovali
BoÏí pfiíkazy a my‰lenky vlastními
jazykov˘mi prostfiedky. Právû proto,
Ïe BÛh oznamuje své poselství tím-
to zpÛsobem, li‰í se v˘razové pro-
stfiedky rÛzn˘ch biblick˘ch knih
a odráÏí se v nich vzdûlání a kultura
pisatelÛ.

Bible nezaznamenává „BoÏí zpÛ-
sob my‰lení a vyjadfiování. Lidé ãas-
to fiíkají, Ïe nûkteré v˘razy nemo-
hou pocházet od Boha. Ale BÛh se
v Bibli nepodrobil zkou‰ce slov, lo-
giky a rétoriky. Pisatel Bible byl Bo-
Ïím písafiem, ne v‰ak jeho perem.“1

„Inspirace nepÛsobí na lidská slova
nebo v˘razy, ale na ãlovûka samého,
kter˘ je pod vlivem Ducha svatého
naplnûn my‰lenkami. Av‰ak slova
nesou peãeÈ my‰lení jednotlivce.
BoÏí my‰lení je pronikavé. BoÏí

my‰lení a vÛle se spojuje s lidsk˘m
my‰lením a vÛlí; takto se stávají lid-
ské my‰lenky BoÏím slovem.“2

V jednom pfiípadû mÛÏeme na-
lézt pfiesné znûní toho, co BÛh
mluví a pí‰e – v Desateru. Bylo se-
staveno Bohem, ne lidmi (Ex 20,1-
17; 31,18; Dt 10,4.5), av‰ak i pfiiká-
zání musela b˘t vyjádfiena v mezích
lidského jazyka.

Bible je tedy BoÏí pravda vyjádfie-
ná lidsk˘m jazykem. Pfiedstavte si,
Ïe se snaÏíte dítûti vysvûtlit principy
kvantové fyziky. Je to podobn˘ pro-
blém, s jak˘m se setkává BÛh pfii své
snaze sdûlit boÏské pravdy hfií‰né-
mu a omezenému lidstvu. Na‰e ne-
dokonalost nám brání pochopit to,
co nám BÛh mÛÏe sdûlit.

Existuje paralela mezi vtûlen˘m Je-
Ïí‰em a Biblí: JeÏí‰ byl zároveÀ BÛh
i ãlovûk, BoÏí i lidské spojené v jed-
no. Podobnû i Bible vznikla spoje-
ním BoÏího s lidsk˘m. Co bylo fieãeno
o Kristu, vztahuje se i na Bibli – „Slo-
vo se stalo tûlem a pfieb˘valo mezi
námi“ (J 1,14). Toto spojení BoÏího
s lidsk˘m ãiní z Bible knihu, která
nemá v literatufie obdoby.

Inspirace a pisatelé. Duch svat˘ pfii-
pravil nûkteré lidi pro zvûstování
BoÏí pravdy. Bible podrobnû nepo-
pisuje, jak je k tomu BÛh uschop-
nil. Zvlá‰tním zpÛsobem v‰ak sjed-
notil boÏsk˘ a lidsk˘ prvek.

BoÏí slovo

27

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 27



Ti, ktefií se podíleli na sepsání
Bible, nebyli vybráni pro své pfiiro-
zené nadání. BoÏí zjevení také ne-
muselo nutnû vést k obrácení ãlo-
vûka a ani mu nezaji‰Èovalo vûãn˘
Ïivot. Bileám (Kral. Balám) byl in-
spirován k hlásání BoÏího poselství,
i kdyÏ jednal proti BoÏím radám
(Nu 22. – 24. kap.). Duch svat˘ pou-
Ïil i Davida, i kdyÏ se dopustil vel-
k˘ch zloãinÛ (srov. Î 51). V‰ichni
pisatelé Bible byli lidé s hfií‰nou pfii-
rozeností, ktefií dennû potfiebovali
BoÏí milost (¤ 3,12).

Inspirace biblick˘ch pisatelÛ byla
více neÏ pouhé osvícení nebo BoÏí
vedení, protoÏe BÛh osvûcuje v‰ech-
ny, kdo hledají pravdu. Ve skuteã-
nosti bibliãtí pisatelé nûkdy psali, aniÏ
by plnû porozumûli BoÏímu posel-
ství, které mûli sdûlit (1 Pt 1,10-12).

Reakce pisatelÛ na poselství, kte-
ré nesli, nebyla jednotná. Daniel
a Jan fiíkají, Ïe cítili velké rozpaky
nad sv˘mi spisy (Da 8,27; Zj 5,4).
1 Pt 1,10 naznaãuje, Ïe i jiní pisate-
lé zkoumali v˘znam sv˘ch poselství
nebo poselství jin˘ch pisatelÛ.
Nûkdy se tito jednotlivci báli zvû-
stovat inspirované poselství a nûk-
tefií se dokonce s Bohem pfieli
(Abk 1; Jon 1,1-3; 4,1-11).

ZpÛsob a obsah zjevení. Duch svat˘
ãasto sdûloval BoÏí vÛli skrze vidû-
ní a sny (Nu 12,6). Nûkdy mluvil

sly‰itelnû, jindy pouze k vnitfiním
smyslÛm. BÛh tak mluvil k Samu-
elovi, kdyÏ své slovo „odhalil jeho
uchu“ (1 S 9,15). Zachariá‰ obdr-
Ïel symbolická vidûní s vysvûtlením
(Za 4). Nebeská vidûní, která ob-
drÏeli Pavel a Jan, byla doprováze-
na ústními pokyny (2 K 12,1-4; Zj 4
a 5). Ezechiel pozoroval události
odehrávající se na jiném místû
(Ez 8). Nûktefií pisatelé se aktivnû
úãastnili sv˘ch vidûní a konali urãi-
tou ãinnost, která byla souãástí sa-
motného vidûní (Zj 10).

Pokud jde o obsah, Duch svat˘
zjevil nûkter˘m lidem události, kte-
ré se mûly teprve odehrát (Da 2; 7;
8; 12). Jiní pisatelé zaznamenali
zprávy o historick˘ch událostech
buì na základû osobní zku‰enosti
nebo vybírali materiál z jiÏ existují-
cích historick˘ch záznamÛ (Soud-
cÛ, 1 Samuelova, 2 Paralipomenon,
evangelia, Skutky).

Inspirace a dûjiny. Tvrzení Bible, Ïe
„ve‰keré Písmo pochází z BoÏího Du-
cha“ nebo „je Bohem vdechnuté“,
uÏiteãné a autoritativní pro morální
a duchovní Ïivot (2 Tm 3,15.16), ne-
ponechává Ïádnou pochybnost o Bo-
Ïím vedení v procesu v˘bûru. AÈ uÏ
pisatel získal informace na základû
osobního pozorování, z ústních ne-
bo písemn˘ch zdrojÛ nebo pfiím˘m
zjevením, v‰e obdrÏel prostfiednic-

Adventisté sedmého dne vûfií
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tvím vedení Ducha svatého. To je zá-
rukou vûrohodnosti Bible.

Bible odhaluje BoÏí plán ve vzá-
jemném dynamickém pÛsobení
Boha a lidí. Není pouhou sbírkou
abstraktního uãení. BoÏí sebezjeve-
ní má své kofieny ve skuteãn˘ch
událostech, které se odehrály v ur-
ãité dobû a na urãitém místû. Spo-
lehlivost historick˘ch zpráv je ne-
smírnû dÛleÏitá, neboÈ ony tvofií
rámec na‰eho chápání BoÏího cha-
rakteru a BoÏího úmyslu s námi.
Pfiesné pochopení vede k vûãnému
Ïivotu, ale nesprávné názory vedou
ke zmatku a smrti.

BÛh nûkter˘m lidem pfiikázal se-
psat dûjiny BoÏího jednání s Izrae-
lem. Tato historická vyprávûní, se-
psaná z jiného hlediska, neÏ jaké za-
stává svûtská historiografie, tvofií
dÛleÏitou ãást Bible (viz Nu 33,1.2;
Joz 24,25.26; Ez 24,2). Poskytují
nám pfiesn˘ a objektivní popis dûjin
z BoÏí perspektivy. Duch svat˘ dal
pisatelÛm zvlá‰tní porozumûní, tak-
Ïe byli schopni zaznamenat událos-
ti sporu mezi dobrem a zlem, které
zjevují BoÏí charakter a vedou lidi
v jejich hledání spásy.

Historické události jsou „pfiedob-
razem“ nebo „pfiíkladem“, „bylo to
napsáno k napomenutí nám, které
zastihl pfielom vûkÛ“ (1 K 10,11).
Pavel fiíká: „V‰ecko, co je tam psáno,
bylo napsáno k na‰emu pouãení,

abychom z trpûlivosti a z povzbuze-
ní, které nám dává Písmo, ãerpali
nadûji.“ (¤ 15,4) Zkáza Sodomy
a Gomory slouÏí jako „v˘straÏn˘ pfií-
klad trestu“ (2 Pt 2,6; Ju 7). Abraha-
mova zku‰enost ospravedlnûní je
pfiíkladem pro kaÏdého vûfiícího
(¤ 4,1-25; Jk 2,14-22). Dokonce sta-
rozákonní obãanské zákony, které
mûly hlubok˘ duchovní v˘znam, jsou
napsány k na‰emu dne‰nímu uÏitku
(1 K 9,8.9).

Luká‰ se zmiÀuje o tom, Ïe napsal
své evangelium proto, Ïe chtûl podat
zprávu o JeÏí‰ovû Ïivotû: „...abys po-
znal hodnovûrnost toho, v ãem jsi byl
vyuãován“ (L 1,4). Janov˘m kritéri-
em pro v˘bûr událostí z JeÏí‰ova Ïivo-
ta, které zahrnul do svého evangelia,
bylo, „abyste vûfiili, Ïe JeÏí‰ je Kristus,
Syn BoÏí, a abyste vûfiíce mûli Ïivot
v jeho jménu“ (J 20,31). BÛh vedl pi-
satele Bible, aby pfiedstavili dûjiny
zpÛsobem, kter˘ by nás pfiivedl ke
spasení.

Îivotopisy biblick˘ch osobností
podávají dal‰í dÛkaz BoÏí inspirace.
Tyto zprávy peãlivû líãí slabé i silné
stránky jejich povahy. Vûrnû popi-
sují jejich hfiíchy i úspûchy.

Îádn˘ závoj nezahaluje NoemÛv
nedostatek sebeovládání nebo
AbrahamÛv podvod. Jsou také za-
znamenány v˘buchy hnûvu MojÏí-
‰e, Pavla, Jakuba i Jana. Biblické
dûjiny odhalují selhání nejmou-

BoÏí slovo
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dfiej‰ího izraelského krále, slabosti
dvanácti patriarchÛ i dvanácti
apo‰tolÛ. Písmo je neomlouvá ani
se nesnaÏí zmen‰ovat jejich vinu.
V‰ichni jsou ukázáni takoví, jak˘mi
skuteãnû byli a jak˘mi se stali nebo
nestali skrze BoÏí milost. Bez BoÏí
inspirace by Ïádn˘ Ïivotopisec ne-
mohl napsat takovou citlivou ana-
l˘zu.

Bibliãtí pisatelé pokládali v‰echna
historická vyprávûní Bible za sku-
teãné historické zprávy, nepovaÏo-
vali je za m˘ty nebo symboly. Mnozí
souãasní skeptikové odmítají pfií-
bûhy o Adamovi a Evû, o Joná‰ovi
a potopû. Av‰ak JeÏí‰ je pfiijímal
jako historicky pfiesné a duchovnû
v˘znamné (Mt 12,39-41; 19,4-6;
24,37-39).

Bible nic nefiíká o ãásteãné inspi-
raci nebo o stupních inspirace. Ta-
kové teorie jsou pouh˘mi spekula-
cemi, které zpochybÀují boÏskou
autoritu Bible.

Pfiesnost Písma. Jako se JeÏí‰ stal tû-
lem a pfieb˘val mezi námi (J 1,14),
tak i Bible byla napsána v lidem
srozumitelném jazyku proto, aby-
chom mohli rozumût pravdû. In-
spirace Písma zaruãuje jeho vûro-
hodnost.

Do jaké míry BÛh bdûl nad pfie-
dáváním textu kromû toho, Ïe nás
ujistil, Ïe jeho poselství je platné

a spolehlivé? Je zfiejmé, Ïe i kdyÏ se
staré rukopisy do urãité míry li‰í,
podstatné pravdy byly zachovány.3

I kdyÏ je docela moÏné, Ïe opisovaãi
a pfiekladatelé Bible uãinili men‰í
chyby, biblická archeologie pfiiná‰í
dÛkazy o tom, Ïe mnohé domnûlé
chyby vznikly v dÛsledku neporozu-
mûní ze strany uãencÛ. Nûkteré
z tûchto problémÛ vznikly tak, Ïe li-
dé ãetli biblické dûjiny a zvyky oãi-
ma západního svûta. Musíme pfii-
pustit, Ïe lidské poznání je pouze
ãásteãné a na‰e pochopení BoÏích
ãinÛ zÛstává neúplné.

Rozpory, které jsme postfiehli, by
v‰ak nemûly naru‰it dÛvûru v Písmo.
Jsou ãasto dÛsledkem na‰ich ne-
správn˘ch pfiedstav, a ne skuteãn˘ch
chyb. KdyÏ narazíme na vûtu nebo
text, kterému nemÛÏeme plnû poro-
zumût, budeme proto odsuzovat
Boha? Nikdy nebudeme schopni
v Písmu vysvûtlit kaÏd˘ text, to se
v‰ak od nás ani neoãekává. Naplnû-
ná proroctví potvrzují spolehlivost
Písma.

Navzdory pokusÛm Bibli zniãit,
byla zachována s úÏasnou, aÏ záz-
raãnou pfiesností. Srovnání svitkÛ
od Mrtvého mofie s pozdûj‰ími ru-
kopisy Starého zákona ukazuje na
peãlivost, s jakou byl text pfiepiso-
ván.4 Svitky potvrzují vûrohodnost
a spolehlivost Písma jako neomyl-
ného zjevení BoÏí vÛle.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Autorita Písma

Písmo má boÏskou autoritu, proto-
Ïe v nûm BÛh mluví skrze Ducha
svatého. Bible je tedy psan˘m
BoÏím slovem. Kde je dÛkaz pro to-
to tvrzení a co to znamená pro ná‰
Ïivot a pro na‰i snahu o získání po-
znání?

Svûdectví Písma. Bibliãtí pisatelé do-
svûdãují, Ïe svá poselství obdrÏeli
pfiímo od Boha. „Slovo Hospodino-
vo“ se stalo k Jeremiá‰ovi, Ezechielo-
vi, Ozeá‰ovi a jin˘m (Jr 1,1.2.9; Ez
1,3; Oz 1,1; Jl 1,1; Jon 1,1). BoÏí pro-
roci jako poslové BoÏí (Ag 1,13; 2 Pa
36,16) dostali pfiíkaz mluvit v jeho
jménu slovy: „Toto praví Panovník
Hospodin.“ (Ez 2,4; srov. Iz 7,7) Je-
ho slova byla zdrojem jejich boÏské-
ho povûfiení a autority.

Nûkdy lidsk˘ prvek, kterého BÛh
pouÏívá, ustupuje do pozadí. Ma-
tou‰ se zmiÀuje o autoritû, která
stojí za slovy starozákonního proro-
ka, kterého cituje: „To v‰echno se
stalo, aby se splnilo, co fiekl Hospo-
din ústy proroka.“ (Mt 1,22) Hlav-
ním iniciátorem a autoritou je Pán,
prorok zde pÛsobí jen nepfiímo.

Petr oznaãuje Pavlovy spisy jako
Písmo (2 Pt 3,15.16). Pavel pak
svûdãí o tom, co psal: „VÏdyÈ já jsem
je nepfievzal od Ïádného ãlovûka ani
se mu nenauãil od lidí, n˘brÏ zjevil

mi je sám JeÏí‰ Kristus.“ (Ga 1,12)
Novozákonní pisatelé pfiijímali Kris-
tova slova jako Písmo a povaÏovali je
za stejnû autoritativní jako starozá-
konní spisy (1 Tm 5,18; L 10,7).

JeÏí‰ a autorita Písma. Po celou do-
bu své sluÏby JeÏí‰ zdÛrazÀoval au-
toritu Písma. KdyÏ ho pokou‰el sa-
tan nebo kdyÏ vedl spor se sv˘mi
odpÛrci, pouÏíval k obranû slova „je
psáno“ (Mt 4,4.7.10; L 20,17). ¤ekl
také: „Ne jenom chlebem bude ãlo-
vûk Ïiv, ale kaÏd˘m slovem, které vy-
chází z BoÏích úst.“ (Mt 4,4) KdyÏ
byl tázán, jak mÛÏe nûkdo vejít do
Ïivota vûãného, odpovûdûl: „Co je
psáno v Zákonû? Jak to tam ãte‰?“
(L 10,26)

JeÏí‰ nadfiazoval Bibli nad lidské
tradice a názory. Vyt˘kal ÎidÛm, Ïe
pfiehlíÏejí autoritu Písma (Mk 7,7-
9) a vyz˘val je, aby studovali Písmo
peãlivûji: „CoÏ jste nikdy neãetli
v Písmech?“ (Mt 21,42; srov. Mk
12,10.26)

JeÏí‰ pevnû vûfiil v autoritu proroc-
kého slova a ukazoval, Ïe se proroc-
tví vztahují na nûj. ¤ekl: „Písma
svûdãí o mnû... Kdybyste opravdu
vûfiili MojÏí‰ovi, vûfiili byste i mnû,
neboÈ on psal o mnû.“ (J 5,39.46)
JeÏí‰ovo nejpfiesvûdãivûj‰í tvrzení
o jeho boÏském poslání vycházelo
z uji‰tûní, Ïe se na nûm naplnila sta-
rozákonní proroctví (L 24,25-27).

BoÏí slovo
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Takto Kristus bez v˘hrad pfiijímal
Písmo svaté jako autoritativní zjeve-
ní BoÏí vÛle pro lidstvo. Vidûl
Písmo jako ztûlesnûní pravdy, ob-
jektivní zjevení, které bylo dáno
proto, aby vyvedlo lidstvo z temnoty
fale‰n˘ch tradic a m˘tÛ do pravého
svûtla spásného poznání.

Duch svat˘ a autorita Písma. Bûhem
JeÏí‰ova Ïivota náboÏen‰tí vÛdcové
a lhostejn˘ zástup nerozpoznávali
JeÏí‰ovu pravou totoÏnost. Nûktefií
se domnívali, Ïe je prorokem jako
Jan Kfititel, Eliá‰ nebo Jeremiá‰ – te-
dy pouh˘ ãlovûk. KdyÏ Petr vyznal,
Ïe JeÏí‰ je „Mesiá‰, Syn Boha Ïivé-
ho“, upozornil JeÏí‰ Petra, Ïe toto
vyznání mu zprostfiedkovalo BoÏí
osvícení (Mt 16,13-17). Pavel zdÛ-
razÀuje tuto pravdu: „Nikdo nemÛ-
Ïe fiíci: ‘JeÏí‰ je Pán’, leã v Duchu
svatém.“ (1 K 12,3)

Tak je tomu i s psan˘m BoÏím slo-
vem. Bez osvícení na‰í mysli Du-
chem svat˘m bychom nemohli ni-
kdy správnû porozumût Bibli ani ji
uznat za projev svrchované vÛle
BoÏí.5 ProtoÏe „nikdo nepoznal, co
je v Bohu, neÏ Duch BoÏí“ (1 K
2,11), vypl˘vá z toho, Ïe „pfiirozen˘
ãlovûk nemÛÏe pfiijmout vûci Bo-
Ïího Ducha; jsou mu bláznovstvím
a nemÛÏe je chápat, protoÏe se dají
posoudit jen Duchem“ (1 K 2,14).
Proto „slovo o kfiíÏi je bláznovstvím

tûm, kdo jsou na cestû k záhubû“
(1 K 1,18).

Pouze s pomocí Ducha svatého,
jenÏ „zkoumá i hlubiny BoÏí“ (1 K
2,10), se mÛÏe ãlovûk pfiesvûdãit
o autoritû Bible jako o zjevení Boha
a jeho vÛle. Pak se kfiíÏ stává „mocí
BoÏí“ (1 K 1,18) a my se mÛÏeme
pfiipojit k Pavlovu svûdectví: „My
jsme v‰ak nepfiijali Ducha svûta, ale
Ducha, kter˘ je z Boha, abychom
poznali, co nám BÛh daroval.“ (1 K
2,12.13)

Písmo svaté nelze oddûlovat od
Ducha svatého. Duch svat˘ je auto-
rem biblické pravdy, a také ji zje-
vuje.

Podle toho, jak chápeme inspira-
ci, bude hrát autorita Písma v na-
‰em Ïivotû vût‰í, nebo men‰í roli. Po-
kud Bibli povaÏujeme pouze za sbír-
ku lidsk˘ch svûdectví, nebo závisí-li
nûjak autorita Písma na tom, jak pÛ-
sobí na na‰e city a emoce, oslabuje-
me jeho vliv ve svém Ïivotû. Písmo se
nám stane absolutní autoritou ve
vûcech uãení, usvûdãování, nápravy
a v˘chovy ve spravedlnosti tehdy,
kdyÏ rozpoznáme BoÏí hlas, jak
mluví skrze biblické pisatele, byÈ by-
li jakkoli slabí a lid‰tí (2 Tm 3,16).

Rozsah autority Bible. Rozpory mezi
Písmem a vûdou jsou ãasto v˘sled-
kem spekulace. NemÛÏeme-li uvést
do souladu vûdu s Písmem, je to
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proto, Ïe máme „nedokonalé chá-
pání buì vûdy, nebo zjevení ... pro-
toÏe tyto jsou, kdyÏ se správnû po-
chopí, v dokonalém souladu“6.

Ve‰kerá lidská moudrost se musí
podfiídit autoritû Písma. Biblické
pravdy jsou normou, kterou je tfieba
ovûfiovat v‰echny ostatní my‰lenky.
Posuzovat BoÏí slovo podle omeze-
n˘ch lidsk˘ch mûfiítek se podobá
snaze zmûfiit hvûzdy obyãejn˘m pra-
vítkem. Bible se nesmí podfiizovat
lidsk˘m normám. Je nadfiazena ve‰-
keré lidské moudrosti a literatufie.
Bibli nemÛÏeme posuzovat, protoÏe
právû podle ní budou v‰ichni souze-
ni, protoÏe Bible je mûfiítkem cha-
rakteru a zku‰ebním kamenem kaÏ-
dé zku‰enosti a my‰lenky.

Koneãnû, Písmo si uchovává svou
autoritu i nad dary, které pfiicházejí
od Ducha svatého, vãetnû daru pro-
roctví nebo mluvení jazyky (1 K 12;
14,1; Ef 4,7-16). Dary Ducha nena-
hrazují Bibli; naopak je nutné ovû-
fiovat je Biblí. Pokud s ní nejsou
v souladu, je tfieba je odmítnout ja-
ko nepravé. „K zákonu a svûdectví!
CoÏ oni nefiíkají takové slovo, Ïe
mu z nûho nevzejde jitfiní záfie?“ (Iz
8,20; viz kapitola 17 této knihy)

Jednota Písma

Povrchní ãetba Písma pfiinese jen
povrchní pochopení Písma. Pokud

takto ãteme Bibli, bude se nám je-
vit pouze jako smûs pfiíbûhÛ, kázá-
ní a dûjin. Av‰ak ti, kdo se otvírají
pÛsobení BoÏího Ducha a jsou
ochotni hledat skryté pravdy trpûli-
vû a s modlitbou, zjistí, Ïe Bible
svûdãí o zásadní jednotû v tom, co
uãí o principech spasení. Bible není
monotónnû jednotvárná. Obsahu-
je spí‰e bohatou a pestrou rÛznost
harmonicky znûjících svûdectví mi-
mofiádné a nev‰ední krásy. A pro
svou rozmanitost perspektiv mÛÏe
lépe naplnit potfieby lidí v‰ech
dob.

BÛh se nezjevoval lidstvu v souvis-
lé fiadû v˘rokÛ, ale postupnû, v prÛ-
bûhu mnoha generací. AÈ biblické
knihy napsal MojÏí‰ na Midjánské
pou‰ti, nebo Pavel v fiímském vûze-
ní, vÏdy podávají stejnou Duchem
inspirovanou zprávu. Pochopení
tohoto „postupného zjevování“ pfii-
spívá k pochopení Bible a její jed-
noty.

I kdyÏ byly pravdy Starého
a Nového zákona napsány v prÛbû-
hu mnoha generací, pfiesto se ne-
dají rozdûlit; vzájemnû si neodpo-
rují. Tyto zákony jsou jedno, jako
BÛh je jeden. Star˘ zákon ve sv˘ch
proroctvích a symbolech zjevuje
evangelium o Spasiteli, kter˘ má
pfiijít, Nov˘ zákon, prostfiednictvím
JeÏí‰ova Ïivota, pfiedstavuje Spasi-
tele, kter˘ pfii‰el – evangelium ve
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skuteãnosti. Obû ãásti zjevují téhoÏ
Boha. Star˘ zákon slouÏí jako zá-
klad pro Nov˘ zákon. Poskytuje klíã
k porozumûní Novému zákonu,
kter˘ vysvûtluje tajemství Starého
zákona.

BÛh nás milostivû vyz˘vá, aby-
chom se s ním seznámili prostfied-

nictvím zkoumání jeho Slova.
V nûm mÛÏeme najít bohaté poÏeh-
nání jistoty na‰eho spasení. Sami
zjistíme, Ïe Písmo je „dobré k uãení,
k usvûdãování, k nápravû, k v˘chovû
ve spravedlnosti“. Skrze nû mÛÏeme
b˘t „náleÏitû pfiipraveni ke kaÏdému
dobrému ãinu“ (2 Tm 3,16.17).
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BÛh je jeden; Otec, Syn a Duch svat˘;
jednota tfií osob od vûãnosti. BÛh je ne-
smrteln˘, v‰emohoucí, v‰evûdoucí, svr-
chovan˘ a v‰udypfiítomn˘. Je nekoneã-
n˘ a pfiesahuje lidské chápání. Pfiesto
v‰ak je znám prostfiednictvím svého zje-
vení. Patfií mu vûãná úcta, sláva i sluÏ-
ba v‰eho tvorstva (Dt 6,4; Mt 28,19; 
2 K 13,13; Ef 4,4-6; 1 Pt 1,2; 1 Tm
1,17; Zj 14,7).

Základní vûrouãné v˘roky, 2

Adventisté sedmého dne věří...
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2
Na Golgotû témûfi v‰ichni JeÏí‰e za-
vrhli. Jen nûkolik lidí rozpoznalo,
k˘m skuteãnû byl. Mezi nimi byl
i umírající zloãinec, kter˘ ho nazval
Pánem (L 23,42 Kral.) a fiímsk˘ set-
ník, kter˘ zvolal: „Ten ãlovûk byl
opravdu Syn BoÏí!“ (Mk 15,39)

KdyÏ Jan napsal „pfii‰el do svého
vlastního, ale jeho vlastní ho nepfii-
jali“ (J 1,11), nemûl na mysli pouze
zástup pod kfiíÏem nebo Izrael, ale
kaÏdou generaci, která kdy Ïila na
zemi. Podobnû jako onen rozvá‰-
nûn˘ zástup na Golgotû ani lidstvo
v JeÏí‰i nepoznalo svého Boha
a Spasitele. V˘jimku tvofiila pouze
hrstka lidí. Tento nejvût‰í a nejtra-
giãtûj‰í omyl lidstva ukazuje, Ïe po-

37
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znání lidí o Bohu je zcela nedosta-
teãné.

Poznání Boha

Mnoho teorií, které se pokou‰ejí
vysvûtlit Boha, a stejnû tak mnoho
argumentÛ pro a proti jeho exi-
stenci svûdãí o tom, Ïe lidská mou-
drost není schopna pochopit BoÏí
tajemství. Spoléhat pfii poznávání
Boha pouze na lidskou moudrost
je stejné jako pouÏívat lupu pfii stu-
diu souhvûzdí. Proto je pro mnohé
lidi BoÏí moudrost „skrytou moud-
rostí“ (1 K 2,7). BÛh je pro nû ta-
jemstvím. Pavel napsal: „Tu moud-
rost nikdo z vládcÛ tohoto vûku
nepoznal; neboÈ kdyby ji byli po-
znali, nebyli by ukfiiÏovali Pána slá-
vy.“ (1 K 2,8)

Jeden z nejzákladnûj‰ích pfiíkazÛ
Písma je milovat „Boha cel˘m sv˘m
srdcem, celou svou du‰í a celou svou
myslí“ (Mt 22,37; srov. Dt 6,5). Ne-
mÛÏeme milovat nûkoho, o kom nic
nevíme; pfiesto nemÛÏeme pouh˘m
hledáním vystihnout hluboké vûci
BoÏí (Jb 11,7). Jak tedy mÛÏeme
poznat a milovat Stvofiitele?

Boha lze poznat. BÛh, kter˘ ví o kri-
tické situaci ãlovûka, nás ve své lás-
ce a soucitu oslovuje skrze Bibli. Ta
ukazuje, Ïe „kfiesÈanství není zpráva
o lidském hledání Boha; je to dÛ-

sledek BoÏího sebezjevení a BoÏích
úmyslÛ s ãlovûkem“1. Toto sebezje-
vení si klade za cíl pfieklenout pro-
past mezi neposlu‰n˘m svûtem a pe-
ãujícím Bohem.

Hloubka BoÏí lásky se nejvíce
projevila ve vrcholném BoÏím zje-
vení – v JeÏí‰i Kristu, BoÏím Synu.
JeÏí‰ov˘m prostfiednictvím mÛÏeme
poznat Otce. Jan napsal: „Syn BoÏí
pfii‰el a dal nám schopnost roze-
znávat, abychom poznali, kdo je
prav˘ BÛh.“ (1 J 5,20)

JeÏí‰ fiekl: „A Ïivot vûãn˘ je v tom,
kdyÏ poznají tebe, jediného pravé-
ho Boha, a toho, kterého jsi poslal,
JeÏí‰e Krista.“ (J 17,3)

Toto je radostná zvûst. Aãkoli je
nemoÏné plnû Boha poznat, Písmo
nám umoÏÀuje poznat ho praktic-
ky, a to staãí k tomu, abychom s ním
vstoupili do spásného vztahu.

Jak poznat Boha. Na rozdíl od jiného
poznání je poznání Boha záleÏitostí
srdce i rozumu. T˘ká se celé bytosti,
ne pouze intelektu. âlovûk se musí
otevfiít pÛsobení Ducha svatého
a b˘t ochotn˘ ãinit BoÏí vÛli (J 7,17;
srov. Mt 11,27). JeÏí‰ fiekl: „Blaze
tûm, kdo mají ãisté srdce, neboÈ oni
uzfií Boha.“ (Mt 5,8)

Proto nemohou nevûfiící lidé Bo-
ha pochopit. Pavel zvolal: „Kde jsou
uãenci, kde znalci, kde fieãníci to-
hoto vûku? Neuãinil BÛh moud-
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rost svûta bláznovstvím? ProtoÏe
svût svou moudrostí nepoznal Bo-
ha v jeho moudrém díle, zalíbilo se
Bohu spasit ty, kdo vûfií, bláznov-
skou zvûstí.“ (1 K 1,20.21)

ZpÛsob, jak˘m se uãíme poznávat
Boha z Bible, se li‰í od v‰ech ostat-
ních metod poznávání. NemÛÏeme
se nad Boha pov˘‰it a zacházet s ním
jako s pfiedmûtem, kter˘ bude ana-
lyzován a mûfien. Pfii svém hledání
Boha se musíme podfiídit autoritû
BoÏího sebezjevení – Bibli. JelikoÏ
Bible vysvûtluje sama sebe, musíme
respektovat zásady a metody, které
je moÏné nalézt v samotné Bibli.
Bez tûchto biblick˘ch principÛ ne-
mÛÏeme Boha poznat.

Proã tolik lidí JeÏí‰ovy doby nevidû-
lo v Kristu BoÏí sebezjevení? ProtoÏe
odmítli nechat se vést Duchem sva-
t˘m skrze Písmo. Nesprávnû vykláda-
li BoÏí poselství a ukfiiÏovali svého
Spasitele. Jejich problém nebyl pro-
blémem intelektu. To jejich zatvrzelá
srdce jim zatemnila mysl a pfiivedla je
tak k vûãnému zahynutí.

BoÏí existence

Jsou dva hlavní zdroje dÛkazÛ o Bo-
Ïí existenci: kniha pfiírody a Písmo.

Svûdectví stvofiení. KaÏd˘ se mÛÏe
o Bohu dozvûdût z pfiírody a z lid-
ské zku‰enosti. David napsal: „Ne-

besa vypravují o BoÏí slávû, obloha
hovofií o díle jeho rukou.“ (Î 19,1)
Jan zastává názor, Ïe BoÏí zjevení
vãetnû pfiírody osvûcuje kaÏdého
ãlovûka (J 1,9). Pavel konstatoval:
„Jeho vûãnou moc a boÏství, které
jsou neviditelné, lze totiÏ od stvofie-
ní svûta vidût.“ (¤ 1,20)

O BoÏí existenci svûdãí také lid-
ské jednání. V uctívání „neznámé-
ho boha“ v Aténách vidûl Pavel dÛ-
kaz víry v Boha. ¤ekl: „Koho takto
uctíváte a je‰tû neznáte, toho vám
zvûstuji.“ (Sk 17,23) Pavel také fiekl,
Ïe chování nekfiesÈanÛ podává svû-
dectví o „jejich svûdomí“ a ukazuje,
Ïe BoÏí zákon je „napsán v jejich
srdcích“ (¤ 2,14.15). Tu‰ení, Ïe
BÛh existuje, mÛÏeme pozorovat
i mezi tûmi, ktefií nemají vÛbec pfií-
stup k Bibli. Toto v‰eobecné zjevení
BoÏí vedlo ke vzniku mnoha klasic-
k˘ch rozumov˘ch argumentÛ pro
existenci Boha.2

Svûdectví Písma. Bible nedokazuje
BoÏí existenci; pfiedpokládá ji.
Hned úvodní text Bible prohla‰uje:
„Na poãátku stvofiil BÛh nebe a ze-
mi.“ (Gn 1,1) Bible popisuje Boha
jako Stvofiitele, UdrÏovatele a Vlád-
ce v‰eho tvorstva. BoÏí zjevení ve
stvofiení je tak pfiesvûdãivé, Ïe pro
ateismus neexistuje Ïádn˘ dÛvod.
Ateismus vzniká v myslích tûch, kte-
fií potlaãují BoÏí pravdy a odmítají
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uznat dÛkazy o tom, Ïe BÛh existu-
je. (Î 14,1; ¤ 1,18-22.28)

Pro BoÏí existenci je dostatek dÛ-
kazÛ, které mohou pfiesvûdãit kaÏ-
dého, kdo se opravdovû snaÏí obje-
vit pravdu o Bohu. Pfiedpokladem
je v‰ak víra, protoÏe „bez víry není
moÏné zalíbit se Bohu. Kdo k nûmu
pfiistupuje, musí vûfiit, Ïe BÛh jest
a Ïe se odmûÀuje tûm, kdo ho hle-
dají.“ (Îd 11,6)

Víra v Boha v‰ak není slepá. Je za-
loÏena na dostateãn˘ch dÛkazech
BoÏího zjevení v Písmu a v pfiírodû.

BÛh Písma

Bible zjevuje podstatné BoÏí vlast-
nosti v jeho jménech, pÛsobení
a atributech.

BoÏí jména. V dobû, kdy vznikalo
Písmo, hrálo jméno dÛleÏitou roli,
jak je tomu dodnes na Blízkém v˘-
chodû a v Orientû. V tûchto zemích
se má za to, Ïe jméno zjevuje cha-
rakter jeho nositele, jeho pravou
povahu a totoÏnost. DÛleÏitost Bo-
Ïích jmen, která ukazují jeho pova-
hu, charakter a vlastnosti, je patrná
z BoÏího nafiízení: „NezneuÏije‰
jména Hospodina, svého Boha!“
(Ex 20,7) David zpíval: „Budu zpívat
Ïalmy jménu Hospodina, Boha nej-
vy‰‰ího.“ (Î 7,18) „BázeÀ budící je
jeho jméno.“ (Î 111,9) „AÈ chválí

Hospodinovo jméno, pouze jeho
jméno je vyv˘‰ené.“ (Î 148,13)

BoÏí jména El a Elohim (BÛh) zje-
vují BoÏí moc. Pfiedstavují Boha ja-
ko silného a mocného, jako Boha
stvofiení (Gn 1,1; Ex 20,2; Da 9,4).
Eljón (Nejvy‰‰í) a El Eljón (BÛh Nej-
vy‰‰í) se soustfieìuje na jeho vyv˘-
‰ené postavení (Ex 14,18-20; Iz
14,14). Adonaj (Pán) oznaãuje Bo-
ha jako V‰emocného Vládce (Iz
6,1; Î 35,23). Tato jména zdÛraz-
Àují vzne‰en˘ a transcendentní
charakter Boha.

Jiná jména zjevují BoÏí ochotu
vstoupit s lidmi do vztahu. ·addai
(V‰emohoucí) a El ·addai (BÛh
V‰emohoucí) pfiedstavují V‰emo-
houcího Boha jako zdroj poÏehná-
ní a útûchy (Ex 6,3; Î 91,1). Jméno
Jahve,3 pfiekládané jako Hospodin
nebo Pán, zdÛrazÀuje BoÏí vûrnost
své smlouvû a milost (Ex 15,2; Oz
12,5.6). V Ex 3,14 se Jahve pfiedsta-
vuje jako „Jsem, kter˘ jsem“ nebo
„Budu, kter˘ budu“, ãímÏ vyjadfiuje
svÛj nemûnn˘ vztah ke svému lidu.
PfiíleÏitostnû se BÛh zjevoval je‰tû
dÛvûrnûji – jako „Otec“ (Dt 32,6; Iz
63,16; Jr 31,9; Mal 2,10), kter˘
Izraele naz˘vá „mÛj synu“ a „mÛj
prvorozen˘“ (Ex 4,22; Dt 32,19).

Kromû jména „Otec“ mají novo-
zákonní BoÏí jména stejn˘ v˘znam
jako ve Starém zákonû. V Novém
zákonû pouÏíval JeÏí‰ jméno „Otec“,
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aby nás uvedl do úzkého a osobní-
ho vztahu s Bohem (Mt 6,9; Mk
14,36; srov. ¤ 8,15; Ga 4,6).

BoÏí pÛsobení. Bibliãtí pisatelé se ví-
ce vûnovali popisu BoÏího pÛsobe-
ní neÏ psaní o jeho podstatû. Je
pfiedstavován jako Stvofiitel (Gn
1,1; Î 24,1.2), jako UdrÏovatel svû-
ta (Îd 1,3) a jako Vykupitel a Spa-
sitel (Dt 5,6; 2 K 5,19), kter˘ nese
odpovûdnost za koneãn˘ osud lid-
stva. BÛh tvofií plány (Iz 46,11),
proroctví (Iz 46,10) a zaslíbení (Dt
15,6; 2 Pt 3,9). Odpou‰tí také hfií-
chy (Ex 34,7), a proto si zasluhuje
na‰i úctu (Zj 14,6.7). Písmo zjevu-
je Boha jako Vládce, Krále vûkÛ,
nesmrtelného, neviditelného, je-
diného Boha (1 Tm 1,17). Jeho
ãinnost potvrzuje, Ïe je osobním
Bohem.

BoÏí vlastnosti. Pisatelé Bible posky-
tují dal‰í informace o BoÏí podstatû
tím, Ïe svûdãí o BoÏích vlastnos-
tech.

BoÏí nepfienosné vlastnosti jsou ty
aspekty jeho boÏské podstaty, které
nebyly dány stvofien˘m bytostem.
BoÏí existence není na niãem závis-
lá, neboÈ BÛh „má Ïivot sám v sobû“
(J 5,26). Má nezávislou vÛli (Ef 1,5)
a moc (Î 115,3). Je v‰evûdoucí, zná
v‰echno (Jb 37,16; Î 139,1-18;
147,5; 1 J 3,20), protoÏe jako Alfa

i Omega (Zj 1,8) zná konec jiÏ od
zaãátku (Iz 46,9-11).

BÛh je v‰udypfiítomn˘ (Î 139,7-12;
Îd 4,13) a svou velikostí pfiesahuje
cel˘ vesmír. Pfiesto je v‰ak pfiítomen
v kaÏdé ãásti kosmu. Je vûãn˘
(Î 90,2; Zj 1,8), pfiesahuje hranice
ãasu, ale pfiesto je plnû pfiítomen
v kaÏdém jeho okamÏiku.

BÛh je v‰emocn˘ a v‰emohoucí.
To, Ïe pro nûj není nic nemoÏné,
nás uji‰Èuje o tom, Ïe uskuteãÀuje
v‰echno, co si pfiedsevzal (Da
4,14.22.32; Mt 19,26; Zj 19,6).
Nemûní se, je stál˘, protoÏe je do-
konal˘. On praví: „Já Hospodin
jsem se nezmûnil.“ (Mal 3,6; srov.
Î 33,11; Jk 1,17) JelikoÏ tyto vlast-
nosti v urãitém smyslu Boha vyme-
zují, jsou nepfienosné.

BoÏí pfienosné vlastnosti vycháze-
jí z jeho laskavého zájmu o lidstvo.
Mezi nû patfií láska (¤ 5,8), milost
(¤ 3,24), slitování (Î 145,9), trpûli-
vost (2 Pt 3,15), svatost (Î 99,9),
spravedlnost (Ezd 9,15; J 17,25),
právo (Zj 22,12) a pravda (1 J 5,20).
Tyto dary pfiicházejí pouze se
samotn˘m Dárcem.

BoÏí svrchovanost

Písmo jasnû svûdãí o BoÏí svrchova-
nosti. „Podle své vÛle nakládá...
Není, kdo by mohl zabraÀovat jeho
ruce.“ (Da 4,32) „Ty jsi stvofiil v‰ech-
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no a tvou vÛlí v‰echno povstalo
a jest.“ (Zj 4,11) „V‰echno, co
Hospodin chce, to ãiní na nebesích
i na zemi.“ (Î 135,6) Proto mohl
·alomoun fiíci: „Královo srdce je
v Hospodinov˘ch rukou jako vodní
toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.“
(Pfi 21,1) Pavel si uvûdomoval BoÏí
svrchovanost, protoÏe napsal: „Já se
k vám vrátím, bude-li BÛh chtít.“
(Sk 18,21; srov. ¤ 15,32) Jakub na-
pomíná: „Radûji byste mûli fiíkat:
Bude-li Pán chtít...“ (Jk 4,15)

Pfiedurãení a lidská svoboda. Bible
svûdãí o tom, Ïe BÛh má nad svûtem
plnou kontrolu. BÛh „pfiedem urãil“
lidi, „aby pfiijali podobu jeho Syna“
(¤ 8,29.30), aby byli adoptováni jako
jeho dûti a obdrÏeli dûdictví (Ef
1,4.5.11). Co znamená taková svr-
chovanost pro lidskou svobodu?

Sloveso pfiedurãit znamená „urãit
pfiedem“. Nûktefií lidé se domnívají,
Ïe tyto texty uãí, Ïe BÛh svévolnû vy-
volil nûkteré lidi ke spasení a jiné
k zatracení – bez ohledu na jejich
vlastní volbu. Av‰ak studium kon-
textu ukazuje, Ïe Pavel nehovofií
o tom, Ïe by BÛh z pouhého rozma-
ru nûkomu zabránil ve spasení.

Uvedené texty mají hlubok˘ v˘-
znam. Bible zfietelnû fiíká, Ïe BÛh
chce, aby „v‰ichni lidé do‰li spásy
a poznali pravdu“ (1 Tm 2,4). „Ne-
pfieje si, aby nûkdo zahynul, ale chce,

aby v‰ichni dospûli k pokání.“ (2 Pt
3,9) Neexistuje Ïádn˘ dÛkaz, Ïe by
BÛh rozhodl o tom, Ïe nûktefií lidé
budou zatraceni. Takové rozhodnu-
tí by popfielo obûÈ na Golgotû, kde
JeÏí‰ zemfiel za kaÏdého. „NeboÈ
BÛh tak miloval svût, Ïe dal svého
jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nû-
ho vûfií, nezahynul, ale mûl Ïivot
vûãn˘.“ (J 3,16) Slovo Ïádn˘ v tomto
textu znamená, Ïe spasen mÛÏe b˘t
kaÏd˘ ãlovûk.

„To, Ïe svobodná vÛle ãlovûka je
rozhodujícím faktorem v jeho osob-
ním urãení, je zfiejmé ze skuteãnos-
ti, Ïe BÛh trvale ukazuje na v˘sledky
poslu‰nosti a neposlu‰nosti a nalé-
havû vybízí hfií‰níka, aby si zvolil po-
slu‰nost a Ïivot (Dt 30,19; Joz 24,15;
Iz 1,16.20; Zj 22,17); je to také zfiej-
mé z toho, Ïe pro vûfiícího existuje
moÏnost odpadnutí a zatracení,
i kdyÏ uÏ jednou pfiijal milost (1 K
9,27; Ga 5,4; Îd 6,4-6; 10,29).

BÛh mÛÏe pfiedvídat volbu kaÏdé-
ho jednotlivce, kterou uãiní, ale Bo-
Ïí pfiedzvûdûní tuto volbu neurãu-
je... Biblické pfiedurãení spoãívá ve
skuteãném BoÏím zámûru, aby v‰ich-
ni, ktefií se rozhodli vûfiit v Krista, by-
li spaseni (J 1,12; Ef 1,4-10).“4

Ale co Písmo myslí, kdyÏ fiíká, Ïe
BÛh miloval Jákoba a nenávidûl
Ezaua (¤ 9,13), a Ïe zatvrdil faraó-
novo srdce (v. 17.18; srov. s v. 15.16;
Ex 9,16; 4,21)? Kontext tûchto ver‰Û
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ukazuje, Ïe Pavel zde má na mysli
poslání, a ne spasení. Vykoupení je
dostupné pro kaÏdého, ale BÛh vy-
voluje urãité lidi ke zvlá‰tním úko-
lÛm. Spasení bylo stejnû dostupné
Jákobovi i Ezauovi, ale BÛh si vyvolil
Jákoba, a nikoli Ezaua, aby se stal
prostfiedníkem, kter˘ ponese svûtu
poselství o spasení. BÛh ve své misij-
ní strategii uplatÀuje svrchovanost.

KdyÏ Písmo fiíká, Ïe BÛh zatvrdil
faraónovo srdce, znamená to, Ïe se
Bohu pfiipisuje to, co pfiipou‰tí, aby
se dûlo, ale nevypl˘vá z toho, Ïe ur-
ãuje, Ïe se to tak stane. Faraónova
negativní odpovûì na BoÏí v˘zvu ve
skuteãnosti ilustruje BoÏí úctu ke
svobodû rozhodování.

Pfiedzvûdûní a lidská svoboda. Nûkte-
fií se domnívají, Ïe BÛh pfiistupuje
k lidem, aniÏ by znal jejich volbu
je‰tû pfied jejich vlastním rozhod-
nutím; zastávají názor, Ïe BÛh zná
urãité budoucí události, jako druh˘
pfiíchod, tisíciletí a obnovení zemû,
ale vÛbec neví, kdo bude spasen.
Zdá se jim, Ïe BoÏí dynamick˘ vztah
s lidmi by byl ohroÏen, kdyby znal
pfiedem v‰echno, co se dûje od vûã-
nosti k vûãnosti. Nûktefií tvrdí, Ïe by
se „nudil“, kdyby znal konec jiÏ od
poãátku.

To, Ïe BÛh ví, jak se jednotliví lidé
rozhodnou, jim nikterak nebrání se
svobodnû rozhodnout. Podobnû ja-

ko historikovo poznání toho, co li-
dé v minulosti udûlali, neovlivÀuje
jejich ãiny. Stejnû jako kamera za-
chytí scénu, ale nezmûní ji, tak
i pfiedzvûdûní hledí do budoucnos-
ti, aniÏ by ji mûnilo. BoÏí pfiedzvû-
dûní nikdy nenaru‰uje lidskou svo-
bodu.

Dynamika Trojice

Existuje pouze jeden BÛh? Kdo je
pak Kristus a Duch svat˘?

BoÏí jednota. V protikladu k okol-
ním pohansk˘m národÛm Izrael vû-
fiil, Ïe je pouze jeden BÛh (Dt 4,35;
6,4; Iz 45,5; Za 14,9). Nov˘ zákon
klade stejn˘ dÛraz na BoÏí jednotu
(Mk 12,29-32; J 17,3; 1 K 8,4-6; Ef
4,4-6; 1 Tm 2,5). Tento monoteis-
tick˘ dÛraz není v rozporu s kfies-
Èansk˘m pojetím trojjediného Boha
nebo Trojice – Otce, Syna a Ducha
svatého. Naopak potvrzuje, Ïe nee-
xistuje Ïádn˘ pantheon rÛzn˘ch
boÏstev.

Pluralita v Trojici. Aãkoli Star˘ zá-
kon v˘slovnû neuãí, Ïe BÛh je troj-
jedin˘, naznaãuje pluralitu v rámci
Trojice. BÛh nûkdy pouÏívá mnoÏ-
né ãíslo, napfiíklad: „UãiÀme ãlovû-
ka, aby byl na‰ím obrazem“ (Gn
1,26); „teì je ãlovûk jako jeden
z nás“ (Gn 3,22); „nuÏe, sestoupí-
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me“ (Gn 11,7). Nûkdy je andûl
HospodinÛv ztotoÏÀován s Bohem.
MojÏí‰ovi se zjevil andûl Hospodi-
nÛv a fiekl: „Já jsem BÛh tvého otce,
BÛh AbrahamÛv, BÛh IzákÛv a BÛh
JákobÛv.“ (Ex 3,6)

Nûkteré biblické texty ãiní rozdíl
mezi BoÏím Duchem a Bohem, na-
pfi. ve zprávû o stvofiení: „Nad voda-
mi se vzná‰el Duch BoÏí.“ (Gn 1,2)
Nûkteré texty se zmiÀují nejen
o Duchu, ale zahrnují i tfietí osobu
do BoÏího díla vykoupení: „A nyní
mne [Syna BoÏího] posílá Panov-
ník Hospodin [Otec] a jeho Duch
[Duch svat˘]“ (Iz 48,16); „Já [Otec]
jsem vloÏil na nûho [Mesiá‰e] své-
ho Ducha; on vyhlásí soud proná-
rodÛm.“ (Iz 42,1)

Vztahy v Trojici. První KristÛv pfií-
chod nám poskytuje mnohem jas-
nûj‰í pohled na trojjediného Boha.
Janovo evangelium zjevuje, Ïe Tro-
jici tvofií BÛh Otec (viz kapitola 3
této knihy), BÛh Syn (kapitola 4)
a BÛh Duch svat˘ (kapitola 5). Je to
jednota tfií souvûãn˘ch osob, které
mají jedineãn˘ a tajupln˘ vztah.

1. Vztah lásky. KdyÏ Kristus zvolal
„BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi mne
opustil?“ (Mk 15,34), trpûl odcize-
ním od Otce, které zpÛsobil
hfiích. Hfiích naru‰il pÛvodní
vztah ãlovûka k Bohu (Gn 3,6-10;
Iz 59,2). V posledních hodinách

svého Ïivota JeÏí‰, kter˘ nepoznal
Ïádn˘ hfiích, se stal hfiíchem kvÛli
nám. Tím, Ïe na sebe vzal ná‰
hfiích a postavil se na na‰e místo,
zakusil odlouãení od Boha, které
bylo na‰ím údûlem – a v dÛsledku
toho také zemfiel.

Hfií‰níci nikdy nepochopí, co pro
Trojici znamenala JeÏí‰ova smrt. Je-
Ïí‰ byl od vûãnosti se sv˘m Otcem
a Duchem. Îili jako souvûãné a spo-
lu existující osoby, které si vzájem-
nû projevovaly naprosté odevzdání
a lásku. To, Ïe spolu byli po tak dlou-
hou dobu, svûdãí o dokonalé a ab-
solutní lásce, která v Trojici existo-
vala. V˘rok „BÛh je láska“ (1 J 4,8)
znamená, Ïe kaÏd˘ z nich Ïil pro
ostatní tak, Ïe ostatní proÏívali do-
konalé naplnûní a ‰tûstí.

Láska je definována ve 13. kapi-
tole 1. listu Korintsk˘m. Nûktefií by
se mohli ptát, jak se mohly vlastnos-
ti jako dlouhoshovívavost a trpûli-
vost vztahovat na Trojici, která mûla
dokonal˘ vztah lásky. Trpûlivost by-
la poprvé potfiebná v jednání se
vzboufien˘mi andûly a pozdûji se
vzpurn˘m lidstvem.

Mezi osobami trojjediného Boha
není Ïádn˘ rozdíl. V‰echny tfii jsou
boÏské, a pfiece se dûlí o svou boÏ-
skou moc a vlastnosti. V lidsk˘ch or-
ganizacích má koneãnou autoritu
jedna osoba – prezident, král nebo
ministersk˘ pfiedseda. V Trojici ma-
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jí koneãnou autoritu v‰echny tfii
osoby.

Zatímco Trojice není jedinou oso-
bou, BÛh je jedno v zámûru, my‰lení
a charakteru. Tato jednota nesma-
zává charakteristické rysy osobnosti
Otce, Syna a Ducha svatého. Stejnû
ani samostatnost osobností Trojice
nenaru‰uje monoteistické uãení
Písma, Ïe Otec, Syn a Duch svat˘
jsou jeden BÛh.

2. Vztah spolupráce. V Trojici má
kaÏd˘ urãité poslání. BÛh nekoná
zbyteãnû práci dvakrát. ¤ád je zá-
kladním zákonem nebes a BÛh také
pracuje podle fiádu. Tato uspofiáda-
nost vychází z Trojice a udrÏuje její
jednotu. Otec, jak se zdá, pÛsobí ja-
ko zdroj, Syn jako prostfiedník
a Duch svat˘ jako vykonavatel.

Inkarnace krásnû ilustruje spolu-
práci tfií boÏsk˘ch osob. Otec dal
svého Syna, Kristus dal sebe samé-
ho a Duch svat˘ zpÛsobil JeÏí‰ovo
narození (J 3,16; Mt 1,18.20). Andû-
lovo svûdectví Marii jasnû ukazuje
souãinnost v‰ech tfií v tajemství Bo-
Ïího vtûlení. „Sestoupí na tebe Duch
svat˘ a moc Nejvy‰‰ího tû zastíní;
proto i tvé dítû bude svaté a bude
nazváno Syn BoÏí.“ (L 1,35)

KaÏd˘ ãlen Trojice mûl podíl na
Kristovû kfitu; Otec dal podnût (Mt
3,17), Kristus se dal pokfitít jako ná‰
pfiíklad (Mt 3,13-15) a Duch svat˘
dal Kristu svou moc (L 3,21.22).

Ke konci svého pozemského Ïivo-
ta JeÏí‰ zaslíbil, Ïe po‰le Ducha sva-
tého jako rádce a pomocníka
(J 14,16). O nûkolik hodin pozdûji
zvolal JeÏí‰, visící na kfiíÏi, ke svému
Otci: „BoÏe mÛj, BoÏe mÛj, proã jsi
mne opustil?“ (Mt 27,46) Tûchto vr-
choln˘ch okamÏikÛ dûjin spasení
se úãastnili v‰ichni tfii – Otec, Syn
i Duch svat˘.

Dnes nás Otec a Syn oslovují skr-
ze Ducha svatého. JeÏí‰ fiekl: „AÏ
pfiijde Pfiímluvce, kterého vám po‰-
lu od Otce, Duch pravdy, jenÏ od
Otce vychází, ten o mnû vydá svû-
dectví.“ (J 15,26) Otec a Syn posíla-
jí Ducha, aby kaÏdému ãlovûku zje-
vil Krista. Hlavním úkolem Trojice
je kaÏdému umoÏnit poznat Boha
a Krista (J 17,3), aby kaÏd˘ skuteãnû
proÏíval pfiítomnost JeÏí‰e (Mt
28,20; srov. Îd 13,5). Petr fiekl, Ïe
vûfiící „byli pfiedem vyhlédnuti od
Boha Otce a posvûceni Duchem,
aby se poslu‰nû odevzdali JeÏí‰i
Kristu a byli oãi‰tûni pokropením
jeho krví“ (1 Pt 1,2).

Apo‰tolské poÏehnání zahrnuje
tfii osoby Trojice. „Milost na‰eho
Pána JeÏí‰e Krista a láska BoÏí a pfií-
tomnost Ducha svatého se v‰emi vá-
mi.“ (2 K 13,13) Kristus je tu jme-
nován první. BÛh navázal s lidstvem
styk skrze JeÏí‰e Krista – Boha, kte-
r˘ se stal ãlovûkem. I kdyÏ v‰ichni tfii
ãlenové Trojice pfii spasení spolu-
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pracují, pouze JeÏí‰ Ïil jako ãlovûk,
zemfiel jako ãlovûk a stal se na‰ím
Spasitelem (J 6,47; Mt 1,21; Sk
4,12). Ale protoÏe „v Kristu BÛh
usmífiil svût se sebou“ (2 K 5,19),
mÛÏe b˘t BÛh také oznaãován jako
ná‰ Spasitel (srov. Tt 3,4), neboÈ on
nás zachránil skrze Krista Spasitele
(Ef 5,23; Fp 3,20; srov. Tt 3,6).

KaÏdá osoba Trojice má pfii spase-
ní ãlovûka jin˘ úkol. Dílo Ducha
svatého nepfiidává nic k dokonalé
obûti, kterou pfiinesl JeÏí‰ Kristus
na kfiíÏi. Skrze Ducha svatého se
v‰ak objektivní vykoupení na kfiíÏi
stává osobní skuteãností ve chvíli,
kdy do nûj vstupuje Kristus jako
Vykupitel. Pavel proto mÛÏe fiíci:
„Je to Kristus mezi vámi, v nûm má-
te nadûji na BoÏí slávu.“ (Ko 1,27)

Zamûfiení na spásu

Prvotní církev kfitila lidi ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého (Mt
28,19). JelikoÏ v‰ak skrze JeÏí‰e
Krista byla zjevena BoÏí láska i jeho
zámûr, Bible se soustfieìuje právû
na nûj. Kristus je onou nadûjí, je-
jímÏ pfiedobrazem jsou obûti a slav-
nosti Starého zákona. On je ústfiední
postavou evangelia. Stal se poÏeh-
nanou nadûjí, tedy poselstvím, které
uãedníci hlásali v kázáních a spi-
sech. Star˘ zákon oãekává jeho pfií-
chod; Nov˘ zákon podává zprávu

o jeho prvním pfiíchodu a oãekává
jeho návrat.

Kristus, prostfiedník mezi Bo-
hem a námi, nás spojuje s Trojicí.
JeÏí‰ je „cesta, pravda i Ïivot“
(J 14,6). Evangelium je soustfiedû-
no na Osobu, ne jen na zpÛsob Ïi-
vota. Jeho obsahem je vztah, ne
pouze nafiízení – neboÈ kfiesÈanství
je Kristus. V nûm nalézáme jádro,
obsah a souvislost ve‰keré pravdy
a Ïivota.

Do srdce BoÏího nahlíÏíme tím,
Ïe se díváme na kfiíÏ. Na tomto mu-
ãícím nástroji nám BÛh ukázal svou
lásku. Kristov˘m prostfiednictvím
naplÀuje BoÏí láska na‰e touÏící,
ale prázdná srdce. JeÏí‰ visel na kfií-
Ïi jako BoÏí dar a ná‰ zástupce. Na
Golgotû BÛh sestoupil do hlubin
zemû, aby se tam setkal s námi. Je to
v‰ak nejvy‰‰í místo, kterého mÛÏe-
me dosáhnout. JestliÏe jsme vystou-
pili na Golgotu, dostali jsme se k Bo-
hu nejblíÏe.

Na kfiíÏi se plnû projevila obûta-
vost BoÏí Trojice. Právû zde se BÛh
zjevil ve své plnosti. Kristus se stal
ãlovûkem, aby zemfiel za lidstvo. Ví-
ce si cenil nesobeckosti neÏ vlastní-
ho Ïivota. Na Golgotû se Kristus stal
na‰í „spravedlností, posvûcením
a vykoupením“ (1 K 1,30). Na‰e
hodnota nebo v˘znam, kter˘ máme
nebo budeme mít, vychází z jeho
obûti na kfiíÏi.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Jedin˘ skuteãn˘ BÛh je BÛh kfiíÏe.
Kristus odhalil celému vesmíru ne-
koneãnou lásku a spásnou moc
Trojice. On zjevil trojjediného Bo-
ha, jenÏ byl ochoten projít utrpe-
ním odlouãení pro svou nepodmí-

nûnou lásku k vzboufiené planetû.
Z kfiíÏe nás BÛh laskavû zve: Smifite
se, „a pokoj BoÏí, pfievy‰ující kaÏdé
pomy‰lení, bude stfieÏit va‰e srdce
i mysl v Kristu JeÏí‰i“ (Fp 4,7).

Trojjedin˘ BÛh
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Poznámky:

1. Gordon R. Lewis, Decide for Yourself:
A Theological Workbook (Downers Grove, IL:
Inter Varsity Press, 1978), str. 15.

2. Jde o tyto argumenty: kosmologick˘, teolo-
gick˘, ontologick˘, antropologick˘ a nábo-
Ïensk˘. Viz napfi. T. H. Jemison, Christian
Beliefs (Mountain View, CA: Pacific Press,
1959), str. 72; Richard Rice, The Reign of God
(Berrien Springs, MI: Andrews University
Press, 1985), str. 53-56. Tyto dÛvody nedoka-
zují BoÏí existenci, ale naznaãují, Ïe je velká
pravdûpodobnost, Ïe BÛh existuje. Pfiesvûd-
ãení o BoÏí existenci v‰ak nakonec spoãívá
ve vífie.

3. Jahve je „konjekturální transliterace“ (od-
hadovan˘, pravdûpodobn˘ pfiepis) BoÏího
posvûceného jména ve Starém zákonû (Ex
3,14.15; 6,3). V hebrejském originálu ‰lo

o ãtyfii písmena JHVH. âasem v‰ak Îidé
v obavû ze zneuÏívání BoÏího jména pfiesta-
li toto jméno vyslovovat. Místo toho v‰ude,
kde se jméno JHVH vyskytlo, ãetli jméno
Adonaj. V sedmém nebo osmém století po
Kr., kdyÏ se k hebrejsk˘m souhláskám zaãa-
ly pfiidávat samohlásky, masoreti pfiidali
k souhláskám JHVH samohlásky ze jména
Adonaj. Z tohoto spojení vzniklo jméno
Jehova, které se v nûkter˘ch pfiekladech po-
uÏívá dodnes. Jiné pfieklady upfiednostÀují
jmennou podobu Jahve nebo pfieklad HOS-
PODIN, PÁN. (Viz Siegfried H. Horn,
Seventh-day Adventist Bible Dictionary, Don F.
Neufeld, rev. vyd., [Washington, D. C.: Re-
view and Herald, 1979] str. 1192.1193.)

4. „Predestination“, Seventh-day Adventist Ency-
clopedia, Don F. Neufeld, rev. vyd., (Washing-
ton, D. C.: Review and Herald, 1976), str.
1144.
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Adventisté sedmého dne věří...

BÛh, vûãn˘ Otec, je Stvofiitel, PÛvodce,
UdrÏovatel a svrchovan˘ Vládce celého
stvofiení. Je spravedliv˘ a svat˘, milo-
srdn˘ a milostiv˘, dlouhoshovívající
a hojn˘ v neochvûjné lásce a vûrnosti.
Moc a vlastnosti projevené v Synu
a v Duchu svatém jsou rovnûÏ zjevením
Otce (Gn 1,1; Zj 4,11; 1 K 15,28;
J 3,16; 1 J 4,8; 1 Tm 1,17; Ex 34,6.7;
J 14,9).

Základní vûrouãné v˘roky, 3
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3
Zaãíná velk˘ den soudu. Ohnivé
trÛny s hofiícími koly stojí na svém
místû. Star˘ dnÛ zasedl na trÛn. Má
vzne‰en˘ vzhled a pfiedsedá tribu-
nálu. Jeho dÛstojná pfiítomnost na-
plÀuje bázní v‰echny, kdo jsou pfií-
tomni ve velké soudní síni. Pfied
ním stojí zástup svûdkÛ. Zaãal soud
a byly otevfieny knihy. Zaãíná zkou-
mání záznamÛ lidsk˘ch ÏivotÛ (Da
7,9.10).

Na tuto chvíli ãekal cel˘ vesmír.
BÛh Otec vykoná spravedlnost nad
ve‰ker˘m zlem. Je rozhodnuto:
„Soud byl pfiedán svat˘m Nejvy‰-
‰ího.“ (Da 7,22) Radostné chvály
a díkuãinûní rozeznûly celá nebesa.
BoÏí charakter se zjevuje v celé své

49
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slávû a podivuhodné BoÏí jméno je
obhájeno pfied cel˘m vesmírem.

Pohled na Otce

BÛh Otec je ãasto nepochopen.
Mnoho lidí si uvûdomuje Kristovo
pozemské poslání ve prospûch lid-
stva i vliv Ducha svatého na jednot-
livce, ale co má s námi spoleãného
Otec? Je snad protikladem laskavé-
ho Syna a Ducha svatého, je na‰emu
svûtu zcela vzdálen jako nepfiítomn˘
Pán, jako nepohnutelná prvotní
Pfiíãina?

Nebo je, jak se nûktefií domnívají,
„Bohem Starého zákona“ – Bohem
pomsty, kterého lze charakterizovat
v˘rokem „oko za oko a zub za zub“
(Mt 5,38; srov. Ex 21,24); pfiísn˘m
Bohem, kter˘ vyÏaduje dokonalé
skutky – jinak...? Je Bohem, kter˘
stojí v naprostém protikladu k no-
vozákonnímu obrazu milujícího
Boha, kter˘ zdÛrazÀuje ochotu na-
stavit druhou tváfi a jít druhou míli
(Mt 5,39-41)?

BÛh Otec ve Starém zákonû

Jednota Starého a Nového zákona
a jejich spoleãn˘ plán spasení se
projevuje v tom, Ïe v obou ãástech
Bible je to tent˘Ï BÛh, kter˘ mluví
a jedná tak, aby spasil svÛj lid.
„Mnohokrát a mnoh˘mi zpÛsoby

mluvíval BÛh k na‰im otcÛm ústy
prorokÛ; v tomto posledním ãase
k nám promluvil ve svém Synu, je-
hoÏ ustanovil dûdicem v‰eho a skr-
ze nûhoÏ stvofiil i vûky.“ (Îd 1,1.2)
Aãkoli Star˘ zákon mluví o osobách
Trojice v náznacích, nijak je neroz-
li‰uje. Av‰ak Nov˘ zákon vysvûtluje,
Ïe Kristus, BÛh Syn, byl pfii stvofiení
onou tvÛrãí silou (J 1,1-3.14; Ko
1,16), Ïe právû on byl Bohem, kter˘
vyvedl Izrael z Egypta (1 K 10,1-4;
Ex 13,14; J 8,58). To, co Nov˘ zá-
kon fiíká o Kristovû roli pfii stvofiení
a pfii vyjití z Egypta, ukazuje, Ïe
i Star˘ zákon nám ãasto pfiedstavu-
je Boha Otce prostfiednictvím pÛ-
sobení jeho Syna. „NeboÈ v Kristu
BÛh usmífiil svût se sebou.“ (2 K
5,19) Ve Starém zákonû je BÛh na-
z˘ván takto:

BÛh milosrdenství. Nikdo z hfií‰n˘ch
lidí nikdy nevidûl Boha (Ex 33,20).
Nemáme jeho fotografii. BÛh ale
ukázal svÛj charakter milostiv˘mi ãi-
ny a pfied MojÏí‰em se pfiedstavil
následovnû: „Hospodin, Hospodin:
BÛh pln˘ slitování a milostiv˘, sho-
vívav˘, nejv˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘,
kter˘ osvûdãuje milosrdenství tisí-
cÛm pokolení, kter˘ odpou‰tí vinu,
pfiestoupení a hfiích; av‰ak viníka
nenechává bez trestu, stíhá vinu ot-
cÛ na synech i na vnucích do tfietí-
ho a ãtvrtého pokolení.“ (Ex 34,6.7;

Adventisté sedmého dne vûfií
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srov. Îd 10,26.27) Milosrdenství
v‰ak neodpou‰tí slepû; fiídí se prin-
cipem spravedlnosti. Ti, ktefií odmí-
tají jeho milosrdenství, pak nesou
trest za hfiích.

Na Sínaji BÛh vyjádfiil svou touhu
b˘t pfiítelem Izraele a mít s ním spo-
leãenství. MojÏí‰ovi fiekl: „AÈ mi
udûlají svatyni a já budu bydlit
uprostfied nich.“ (Ex 25,8) ProtoÏe
svatynû byla BoÏím pozemsk˘m pfií-
bytkem, stala se ústfiedním bodem
náboÏenské zku‰enosti Izraele.

BÛh smlouvy. BÛh touÏil s lidmi na-
vázat trval˘ vztah, proto s nimi uza-
víral slavnostní smlouvy, jako napfi.
s Noemem (Gn 9,1-17) nebo
s Abrahamem (Gn 12,1-3.7; 13,14-
17; 15,1.5.6; 17,1-8; 22,15-18; viz
kapitola 7 této knihy). Tyto smlouvy
pfiedstavují osobního, milujícího
Boha, kter˘ se zajímá o záleÏitosti
svého lidu. Noemovi dal uji‰tûní
o pravidelném stfiídání roãních
období (Gn 8,22), a také ho ubez-
peãil, Ïe nikdy nepfiijde dal‰í celo-
svûtová potopa (Gn 9,11). Abraha-
movi zaslíbil poãetné potomstvo
(Gn 15,5-7) a zemi, ve které bude
on i jeho potomci bydlet (Gn
15,18; 17,8).

BÛh Vykupitel. Jako BÛh exodu Hos-
podin zázraãnû vedl národ otrokÛ
ke svobodû. Tento velk˘ vykupitel-

sk˘ ãin stojí v pozadí celého Sta-
rého zákona a je pfiíkladem BoÏí
touhy b˘t na‰ím Vykupitelem. BÛh
není vzdálená nebo lhostejná by-
tost. Naopak, velmi se zajímá o na-
‰e záleÏitosti.

Zvlá‰tû Ïalmy jsou prodchnuty
hloubkou BoÏího láskyplného zá-
jmu: „Vidím tvá nebesa, dílo tv˘ch
prstÛ, mûsíc a hvûzdy, jeÏ jsi tam
upevnil: Co je ãlovûk, Ïe na nûho
pamatuje‰, syn ãlovûka, Ïe se ho
ujímá‰?“ (Î 8,4.5) „Miluji tû
vroucnû, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní ‰títe mÛj, má
pevná tvrzi, vysvoboditeli, BoÏe
mÛj, má skálo, utíkám se k tobû,
‰títe mÛj a rohu spásy, nedobytn˘
hrade!“ (Î 18,2.3) „Nepohrdl po-
níÏen˘m, v opovrÏení ho nemûl.“
(Î 22,25)

BÛh Útoãi‰tû. David na Boha pohlí-
Ïel jako na toho, u koho mÛÏeme
najít útoãi‰tû, podobnû jako bylo
v Izraeli ‰est útoãi‰tn˘ch mûst, která
pfiijímala nevinné uteãence. Stále
se opakující téma ÏalmÛ – „útoãi‰-
tû“ – mluví jak o Kristu, tak o Otci.
BÛh je útoãi‰tû. „On mû v neblah˘
den schová ve svém stánku, ukryje
mû v skr˘‰i svého stanu, na skálu
mû zvedne.“ (Î 27,5) „BÛh je na‰e
útoãi‰tû, na‰e síla, pomoc v souÏení
vÏdy velmi osvûdãená.“ (Î 46,2)
„Kolem Jeruzaléma jsou hory, ko-

BÛh Otec
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lem svého lidu je Hospodin, nyní
i na vûky.“ (Î 125,2)

Îalmista vyjadfiuje svou vroucí
touhu po Bohu: „Jako laÀ dychtí po
bystré vodû, tak dychtí du‰e má po
tobû, BoÏe. Po Bohu Ïízním, po Ïi-
vém Bohu.“ (Î 42,2.3) David ze
zku‰enosti potvrzuje: „Na Hospo-
dina sloÏ svoji starost, postará se
o tebe a nedopustí, aby se kdy spra-
vedliv˘ zhroutil.“ (Î 55,23) „Lide,
v kaÏd˘ ãas v nûho doufej, vylévej
pfied ním své srdce! BÛh je na‰e
útoãi‰tû.“ (Î 62,9) „BÛh slitovn˘
a milosrdn˘, shovívav˘, nejv˘‰ milo-
srdn˘, vûrn˘.“ (Î 86,15)

Odpou‰tûjící BÛh. KdyÏ se David do-
pustil hfiíchu smilstva a vraÏdy,
vroucnû prosil Boha: „Smiluj se na-
de mnou, BoÏe, pro milosrdenství
svoje, pro své velké slitování zahlaì
moje nevûrnosti.“ „Jen mû neodvr-
huj od své tváfie, Ducha svého svaté-
ho mi neber!“ (Î 51,3.13) Byl po-
vzbuzen uji‰tûním, Ïe BÛh je obdi-
vuhodnû milosrdn˘. „Jako vysoko
nad zemí je nebe, tak mohutnû se
klene jeho milosrdenství nad tûmi,
kdo se ho bojí; jak je vzdálen v˘-
chod od západu, tak od nás vzdalu-
je na‰e nevûrnosti. Jako se nad syny
slitovává otec, slitovává se Hos-
podin nad tûmi, kdo se ho bojí. On
ví, Ïe jsme jen stvofiení, pamatuje,
Ïe jsme prach.“ (Î 103,11-14)

Dobrotiv˘ BÛh. BÛh je ten, kdo
„uti‰tûn˘m dopomáhá k právu, hla-
dov˘m chléb dává. Hospodin osvo-
bozuje vûznû. Hospodin otvírá oãi
slep˘m, Hospodin sehnuté napfii-
muje, Hospodin miluje spravedli-
vé. Hospodin ochraÀuje ty, kdo jsou
bez domova, ujímá se sirotka i vdo-
vy.“ (Î 146,7-9) Jak velkolepû je
BÛh v Îalmech pfiedstaven!

Vûrn˘ BÛh. Navzdory BoÏí velikosti
Izrael ãasto Boha opou‰tûl (Lv 26.
kap.; Dt 28. kap.). BÛh je zobrazo-
ván jako ten, kter˘ Izrael miluje
podobnû, jako muÏ miluje svou
manÏelku. Kniha Ozeá‰e pfiiléhavû
ilustruje BoÏí vûrnost tváfií v tváfi
kfiiklavé nevûfie a odmítání. BoÏí
stálá ochota odpou‰tût ukazuje na
jeho charakter – na BoÏí nepod-
mínûnou lásku.

I kdyÏ BÛh dopustil na Izraelce po-
hromy, které zpÛsobila jejich nevûra,
ve snaze napravit jejich cesty, stále je
obklopoval sv˘m milosrdenstvím.
Uji‰Èoval je: „Ty jsi mÛj sluÏebník, te-
be jsem vyvolil, nezavrhl jsem tû.
Neboj se, vÏdyÈ já jsem s tebou, ne-
rozhlíÏej se úzkostlivû, já jsem tvÛj
BÛh. Dodám ti odvahu, pomocí ti
budu, budu tû podpírat pravicí své
spravedlnosti.“ (Iz 41,9.10) Navzdo-
ry jejich nevûfie jim zasliboval: „Pak
budou vyznávat nepravost svou i ne-
pravost sv˘ch otcÛ, zpronevûru, jíÏ se
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na mnû dopustili, ...dokud nebude
jejich neobfiezané srdce zkru‰eno
a dokud neodpykají své provinûní.
I pfiipomenu si svou smlouvu s Jáko-
bem... s Izákem... s Abrahamem.“
(Lv 26,40-42; srov. Jr 3,12)

BÛh pfiipomíná svému lidu svÛj vy-
kupitelsk˘ zájem: „Izraeli, u mne ne-
bude‰ zapomenut. ZaÏenu tvou ne-
vûru jako mraãno a jako oblak tvé
hfiíchy. NavraÈ se ke mnû, já tû vy-
koupím.“ (Iz 44,21.22) Není divu, Ïe
fiekl: „ObraÈte se ke mnû a dojdete
spásy, ve‰keré dálavy zemû. Já jsem
BÛh a jiného uÏ není.“ (Iz 45,22)

BÛh spasení i pomsty. Starozákonní
obraz Hospodina jako Boha po-
msty musíme vidût v kontextu zni-
ãení jeho vûrného lidu bezboÏn˘-
mi. Poselstvím o „dni Hospodino-
vû“ proroci zvûstovali, Ïe BÛh na
konci ãasu bude jednat ve prospûch
svého lidu. Pro BoÏí lid je to den
spasení, ale pro nepfiátele, ktefií bu-
dou zniãeni, je to den pomsty.
„¤eknûte plach˘m srdcím: Buìte
rozhodní, nebojte se! Hle, vá‰ BÛh
pfiichází s pomstou, BÛh, kter˘ od-
plácí, vás pfiijde spasit!“ (Iz 35,4)

BÛh Otec. Ve své promluvû k Izraeli
MojÏí‰ hovofiil o Bohu jako o jejich
Otci, kter˘ je vykoupil: „CoÏpak ne-
ní on tvÛj Otec? VÏdyÈ mu patfií‰.“
(Dt 32,6) Aktem vykoupení BÛh

adoptoval Izrael za své dítû. Izaiá‰
pí‰e: „Ale nyní, Hospodine, tys ná‰
Otec.“ (Iz 64,8; srov. 63,16) Ústy
Malachiá‰e se BÛh ptá: „Jsem-li
Otec, kde je úcta ke mnû?“ (Mal
1,6) Jinde Malachiá‰ vztahuje BoÏí
otcovství k jeho roli Stvofiitele: „CoÏ
nemáme my v‰ichni jednoho Otce?
CoÏ nás nestvofiil jedin˘ BÛh?“ (Mal
2,10) BÛh je na‰ím Otcem skrze
stvofiení i vykoupení. Jak nádherná
pravda!

BÛh Otec v Novém zákonû

BÛh Starého zákona se neli‰í od
Boha Nového zákona. BÛh Otec je
pfiedstaven jako pÛvodce v‰ech vû-
cí, Otec v‰ech skuteãn˘ch vûfiících
a v jedineãném smyslu Otec JeÏí‰e
Krista.

Otec v‰eho stvofiení. Pavel rozli‰uje
mezi Otcem a JeÏí‰em Kristem: „Je
jedin˘ BÛh Otec, od nûhoÏ je v‰ech-
no... a jedin˘ Pán JeÏí‰ Kristus, skrze
nûhoÏ je v‰ecko; i my jsme skrze nû-
ho.“ (1 K 8,6; srov. Îd 12,9; J 1,18)
¤íká: „Pro tuÈ pfiíãinu klekám na
kolena svá pfied Otcem Pána na‰e-
ho Jezukrista, z nûhoÏ v‰eliká rodi-
na na nebi i na zemi se jmenuje.“
(Ef 3,14.15 Kral.)

Otec v‰ech vûfiících. V novozákonní
dobû se tento duchovní vztah mezi

BÛh Otec
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otcem a dûtmi jiÏ nevztahuje na
Boha a národ izraelsk˘, ale na Boha
a jednotlivého vûfiícího. JeÏí‰ pfied-
stavuje základní principy tohoto
vztahu (Mt 5,45; 6,6-15), kter˘ vzni-
ká tehdy, kdyÏ vûfiící pfiijme JeÏí‰e
Krista (J 1,12.13).

Na základû vykoupení uskuteãnû-
ného v Kristu jsou vûfiící pfiijati jako
BoÏí dûti. Duch svat˘ tento vztah
umoÏÀuje. Kristus pfii‰el, „aby vy-
koupil ty, ktefií jsou zákonu podro-
beni, tak abychom byli pfiijati za sy-
ny. ProtoÏe jste synové, poslal BÛh
do na‰ich srdcí Ducha svého Syna,
Ducha volajícího Abba, Otãe!“ (Ga
4,5.6; srov. ¤ 8,15.16).

JeÏí‰ zjevuje Otce. JeÏí‰, BÛh Syn, od-
halil nejhlub‰í pohled na Boha
Otce, kdyÏ jako sebezjevení Boha
pfii‰el v lidském tûle (J 1,1.14). Jan
konstatuje: „Boha nikdy nikdo nevi-
dûl; jednorozen˘ Syn, kter˘ je v ná-
ruãí Otcovû, nám o nûm fiekl.“
(J 1,18) JeÏí‰ prohlásil: „Sestoupil
jsem z nebe“ (J 6,38); „kdo vidí
mne, vidí Otce“ (J 14,9). Znát JeÏí‰e
tedy znamená znát Otce.

Epi‰tola ÎidÛm zdÛrazÀuje dÛle-
Ïitost tohoto osobního zjevení:
„Mnohokrát a mnoh˘mi zpÛsoby
mluvíval BÛh k na‰im otcÛm ústy
prorokÛ; v tomto posledním ãase
k nám promluvil ve svém Synu, je-
hoÏ ustanovil dûdicem v‰eho a skr-

ze nûhoÏ stvofiil i vûky. On, odlesk
BoÏí slávy a v˘raz BoÏí podstaty...“
(Îd 1,1-3)

1. BÛh, kter˘ dává. JeÏí‰ zjevil své-
ho Otce jako Boha, kter˘ dává.
Vidíme ho, jak dává pfii stvofiení,
v Betlémû i na Golgotû.

Pfii stvofiení pÛsobili Otec a Syn
spoleãnû. BÛh nám dal Ïivot, i kdyÏ
vûdûl, Ïe to pfiinese smrt jeho vlast-
nímu Synu.

KdyÏ v Betlémû BÛh dal svého
Syna, dal sebe samého. Jakou bolest
zakou‰el Otec, kdyÏ jeho Syn vstou-
pil na na‰i hfiíchem poru‰enou pla-
netu! Pfiedstavme si, co proÏíval
Otec, kdyÏ vidûl svého Syna, jak za-
mûÀuje lásku a úctu andûlÛ za ne-
návist hfií‰níkÛ a slávu a ‰tûstí nebes
za cestu smrti.

Otce v‰ak nejlépe pfiedstavuje
Golgota. Tím, Ïe byl oddûlen od
svého Syna bûhem jeho Ïivota
a smrti, musel BÛh Otec nést vût‰í
bolest, neÏ jakou sná‰el kdokoli z li-
dí. Trpûl stejnû jako Kristus. Jaké
vût‰í svûdectví bychom mohli
o Otci podat? Více neÏ cokoli jiné-
ho zjevuje kfiíÏ pravdu o nebeském
Otci.

2. BÛh lásky. JeÏí‰ov˘m oblíben˘m
tématem byla nûÏnost a velká BoÏí
láska. JeÏí‰ fiekl: „Milujte své nepfiá-
tele a modlete se za ty, kdo vás pro-
následují, abyste byli syny nebeské-
ho Otce, protoÏe on dává svému
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slunci svítit na zlé i dobré a dé‰È po-
sílá na spravedlivé i nespravedlivé.“
(Mt 5,44.45) „A va‰e odmûna bude
hojná: budete syny Nejvy‰‰ího, ne-
boÈ on je dobr˘ k nevdûãn˘m
i zl˘m. Buìte milosrdní, jako je mi-
losrdn˘ vá‰ Otec.“ (L 6,35.36)

Tím, Ïe se sklonil a umyl nohy
svého zrádce (J 13,5.10-14), ukázal
JeÏí‰ Otcovu laskavou povahu. Vidí-
me Krista, jak sytí hladové (Mk
6,39-44; 8,1-9), uzdravuje hluché
(Mk 9,17-29), navrací fieã nûmému
(Mk 7,32-37), otevírá oãi slep˘ch
(Mk 8,22-26), pozvedá ochrnutého
(L 5,18-26), uzdravuje malomocné
(L 5,12.13), kfiísí mrtvé (Mk 5,35-43;
J 11,1-45), odpou‰tí hfií‰níkÛm
(J 8,3-11) a vymítá démony (Mt
15,22-28; 17,14-21). V Kristovû jed-
nání vidíme mezi lidmi i Otce, jak
jim pfiiná‰í Ïivot, osvobozuje je, dá-
vá jim nadûji a ukazuje jim na bu-
doucí obnovenou zemi. Kristus vû-
dûl, Ïe svûdectví o u‰lechtilé lásce
jeho Otce je klíãem k tomu, jak pfii-
vést lidi k pokání (¤ 2,4).

Tfii Kristova podobenství zobrazu-
jí BoÏí láskypln˘ zájem o ztracené
lidstvo (L 15). Podobenství o ztra-
cené ovci nás uãí, Ïe spasení pfii-
chází z BoÏí iniciativy, a ne proto, Ïe
bychom my hledali Boha. Jako
past˘fi miluje své ovce a riskuje svÛj
Ïivot, kdyÏ se mu jedna ovce ztratí,
tak v je‰tû vût‰í mífie BÛh projevuje

svou lásku ke kaÏdému ztracenému
ãlovûku.

Toto podobenství má také vesmír-
n˘ rozmûr. Ztracená ovce pfiedsta-
vuje ná‰ odbojn˘ svût, pouhé zrnko
v obrovském vesmíru. BÛh dal vzác-
n˘ dar, svého Syna, aby na‰e plane-
ta byla pfiivedena zpût do stáda. To
ukazuje, Ïe ná‰ padl˘ svût je mu stej-
nû vzácn˘ jako ostatní stvofiení.

Podobenství o ztraceném penízi
zdÛrazÀuje, jak nesmírnou cenu
BÛh pfiipisuje nám hfií‰n˘m lidem.
A podobenství o marnotratném sy-
nu zjevuje obrovskou lásku Otce,
kter˘ vítá domÛ své kající dûti. Je-li
v nebi radost nad jedin˘m hfií‰ní-
kem ãinícím pokání (L 15,7), pak si
pfiedstavte, jakou radost proÏije ves-
mír pfii druhém pfiíchodu Pánû!

Nov˘ zákon ukazuje jasnû, Ïe Otec
je bytostnû zapojen v pfiíchodu své-
ho Syna. Pfii druhém pfiíchodu bu-
dou bezboÏní volat k horám a ska-
lám: „Padnûte na nás a skryjte nás
pfied tváfií toho, kter˘ sedí na trÛnu,
a pfied hnûvem Beránkov˘m!“ (Zj
6,16). JeÏí‰ fiekl: „Syn ãlovûka pfiijde
v slávû svého Otce se sv˘mi svat˘mi
andûly“ (Mt 16,27) a „od nynûj‰ka
uzfiíte Syna ãlovûka sedût po pravici
V‰emohoucího a pfiicházet s oblaky
nebesk˘mi“ (Mt 26,64).

S touÏícím srdcem vzhlíÏí Otec
k druhému pfiíchodu, kdy budou
vykoupení koneãnû uvedeni do své-
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ho vûãného domova. „BÛh poslal na
svût svého jediného Syna, abychom
skrze nûho mûli Ïivot.“ (1 J 4,9)
Tento OtcÛv ãin nevyznûl naprázd-
no. Jen nezmûrná, nesobecká láska

dokáÏe objasnit, proã jsme jako ne-
pfiátelé „byli s Bohem smífieni smrtí
jeho Syna“ (¤ 5,10). Jak bychom
mohli odmítnout takovou lásku
a neuznat ho za svého Otce?

Adventisté sedmého dne vûfií
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BÛh, vûãn˘ Syn, se stal ãlovûkem v JeÏí‰i
Kristu. Skrze nûj byly stvofieny v‰echny
vûci, zjeven BoÏí charakter, uskuteãnilo
se spasení lidstva a svût je jím souzen.
Vûãn˘ prav˘ BÛh se v JeÏí‰i Kristu stal
také prav˘m ãlovûkem. Poãat z Ducha
svatého, narodil se z Marie, panny. Îil
a byl pokou‰en jako ãlovûk, a pfiesto byl
dokonal˘m ztûlesnûním BoÏí spravedl-
nosti a lásky. Sv˘mi zázraky projevil
BoÏí moc a prokázal, Ïe je BoÏí zaslíbe-
n˘ Mesiá‰. Dobrovolnû trpûl a místo
nás zemfiel na kfiíÏi za na‰e hfiíchy.
Vstal z mrtv˘ch, vstoupil na nebesa
a slouÏí v nebeské svatyni v ná‰ pro-
spûch. Znovu pfiijde v slávû, aby provÏ-
dy vysvobodil svÛj lid a obnovil v‰echny
vûci (J 1,1-3.14; 5,22; Ko 1,15-19;
J 10,30; 14,9; ¤ 6,23; 2 K 5,17-19;
L 1,35; Fp 2,5-11; Îd 2,9-18; 1 K
15,3.4; Îd 8,1.2; J 14,1-3).

Základní vûrouãné v˘roky, 4

Adventisté sedmého dne věří...

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 58



4
Na pou‰ti se objevili hadi, ktefií roz-
sévali hrÛzu. Plazili se pod kuchyÀ-
sk˘mi hrnci, ovíjeli se kolem sta-
nov˘ch kolíkÛ, skr˘vali se mezi dût-
sk˘mi hraãkami, leÏeli na spacích
rohoÏích. Sv˘mi jedovat˘mi zuby
v‰e infikovali smrteln˘m jedem.

Pou‰È, která byla kdysi pro Izraele
útoãi‰tûm, se nyní stala pohfiebi‰tûm.
Kolem umíraly stovky lidí. Zdû‰ení
rodiãe, ktefií si uvûdomovali bezv˘-
chodnost situace, spûchali k MojÏí-
‰ovu stanu s prosbou o pomoc. „Moj-
Ïí‰ se modlil za lid.“ (Nu 21,7)

A BoÏí odpovûì? Udûlej hada
a vysoko ho vyzvedni – a v‰ichni,
ktefií na nûj pohlédnou, budou Ïít.
„MojÏí‰ tedy udûlal bronzového ha-
da a pfiipevnil ho na Ïerì. JestliÏe
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nûkoho u‰tkl had, a on pohlédl na
bronzového hada, zÛstal naÏivu.“
(Nu 21,9)

Had, kter˘ vÏdy symbolizoval sata-
novo dílo (Gn 3; Zj 12), pfiedstavo-
val hfiích. Tábor se dostal do sata-
nov˘ch rukou. Jak˘ byl BoÏí lék?
V této chvíli neuzdravoval pohled
na beránka na oltáfii ve svatyni, ale
pohled na bronzového hada.

Byl to nezvykl˘ symbol Krista.
Stejnû jako byla podoba jedovatého
hada vyzdviÏena na Ïerì, tak i JeÏí‰
„v podobnosti tûla hfiíchu“ (¤ 8,3
Kral.) mûl b˘t vyzdviÏen na potup-
n˘ kfiíÏ (J 3,14.15). Stal se hfiíchem,
kdyÏ na sebe vzal hfiíchy kaÏdého
ãlovûka, kter˘ Ïil nebo bude Ïít.
„Toho, kter˘ nepoznal hfiích, kvÛli
nám ztotoÏnil s hfiíchem, abychom
v nûm dosáhli BoÏí spravedlnosti.“
(2 K 5,21) Pohledem na Krista mÛ-
Ïe lidstvo, Ïijící bez nadûje, získat
Ïivot.

Jak mÛÏe vtûlení pfiinést lidstvu
spásu? Jaké dÛsledky to pfiinese pro
Syna? Jak se mohl BÛh stát ãlovû-
kem, a proã to bylo nutné?

Vtûlení: pfiedpovûdi a naplnûní

BoÏí plán zachránit ty, ktefií se od-
vrátili od jeho moudré rady (J 3,16;
1 J 4,9), pfiesvûdãivû ukazuje BoÏí
lásku. V tomto plánu byl Syn „pfie-
dem vyhlédnut pfied stvofiením svû-

ta“ jako obûÈ za hfiích, aby se stal na-
dûjí lidstva (1 Pt 1,19.20). Mûl nás
pfiivést zpût k Bohu, a také vysvobo-
dit z hfiíchu tím, Ïe zmafií ãiny ìáb-
lovy (1 Pt 3,18; Mt 1,21; 1 J 3,8).

Hfiích oddûlil Adama a Evu od
zdroje Ïivota a jeho dÛsledkem mû-
la b˘t jejich okamÏitá smrt. Ale v sou-
ladu s plánem stanoven˘m pfied za-
loÏením svûta (1 Pt 1,20.21), s „ra-
dou pokoje“ (Za 6,13 Kral.), se BoÏí
Syn postavil mezi nû a BoÏí sprave-
dlnost, pfieklenul propast a zabránil
okamÏité smrti. UÏ pfied kfiíÏem je-
ho milost dávala hfií‰níkÛm Ïivot
a uji‰Èovala je o spasení. Kristus se
v‰ak musel stát ãlovûkem, abychom
se znovu stali právoplatn˘mi syny
a dcerami BoÏími.

Bezprostfiednû po hfiíchu Adama
a Evy v nich BÛh probudil nadûji
tím, Ïe jim slíbil, Ïe vloÏí nadpfiiro-
zené nepfiátelství mezi hada a Ïenu,
mezi nûj a její semeno. V tajuplném
v˘roku z Gn 3,15 had a jeho po-
tomstvo pfiedstavuje satana a jeho
následovníky; Ïena a její semeno
symbolizují BoÏí lid a Spasitele svû-
ta. Tento v˘rok byl prvním uji‰tû-
ním, Ïe spor mezi dobrem a zlem
skonãí vítûzstvím BoÏího Syna.

Vítûzství v‰ak bude bolestné:
„Ono [Spasitel] ti rozdrtí hlavu a ty
[satan] jemu [Spasiteli] rozdrtí‰ pa-
tu.“ (Gn 3,15) Nikdo z nich nevyjde
nezranûn.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Od této chvíle lidstvo oãekávalo
Zaslíbeného, jak ukazuje Star˘ zá-
kon. Proroctví pfiedpovídala, Ïe
kdyÏ pfiijde onen Zaslíben˘, svût do-
stane dÛkaz, podle kterého rozpo-
zná jeho totoÏnost.

Prorocká dramatizace spasení. KdyÏ
do svûta vstoupil hfiích, BÛh usta-
novil obûti zvífiat, které mûly zobra-
zovat poslání budoucího Spasitele
(Gn 4,4). Tento symbolick˘ systém
prostfiednictvím dramatizace pfied-
stavoval zpÛsob, jak˘m BÛh Syn od-
straní hfiích.

Pro hfiích, tedy pro pfiestoupení
BoÏího zákona, postihuje lidstvo
smrt (Gn 2,17; 3,19; 1 J 3,4; ¤ 6,23).
BoÏí zákon poÏadoval hfií‰níkÛv Ïi-
vot. Ale ve své nekoneãné lásce dal
BÛh svého Syna, „aby Ïádn˘, kdo
vûfií v nûho, nezahynul, ale mûl Ïi-
vot vûãn˘“ (J 3,16). Jak˘ nepochopi-
teln˘ ãin lásky! BÛh vûãn˘ Syn sám
zástupnû nese trest za hfiích, aby
nám mohl nabídnout odpu‰tûní
a smífiení s Bohem.

Po vyjití Izraele z Egypta se obûto-
valo ve svatyni, coÏ byla souãást
smluvního vztahu mezi Bohem a je-
ho lidem. Svatyni postavil MojÏí‰
podle nebeského vzoru a její obfia-
dy byly zfiízeny pro ilustraci plánu
spasení (Ex 25,8.9.40; Îd 8,1-5).

Aby kající hfií‰ník dosáhl odpu‰tû-
ní, pfiinesl obûtní zvífie, které ne-

mûlo Ïádnou vadu – to pfiedstavo-
valo bezhfií‰ného Spasitele. Hfií‰ník
pak poloÏil svou ruku na nevinné
zvífie a vyznal své hfiíchy (Lv 1,3.4).
Tento úkon symbolizoval pfienesení
hfiíchu z hfií‰níka na nevinnou obûÈ,
coÏ ukazovalo na zástupn˘ charak-
ter obûti.

Hfií‰ník zvífie zabil, protoÏe „bez
vylití krve není odpu‰tûní“ hfiíchÛ
(Îd 9,22). Tím se projevila smrtelná
povaha hfiíchu. Byl to smutn˘ zpÛ-
sob vyjádfiení nadûje, ale jedinû tak
mohl hfií‰ník vyjádfiit svou víru.

KdyÏ knûz vykonal svou sluÏbu (Lv
4 – 7), hfií‰ník pfiijal odpu‰tûní hfií-
chÛ skrze víru v zástupnou smrt bu-
doucího Vykupitele, kterého symbo-
lizovala obûÈ zvífiat (Lv 4,26.31.35).
Nov˘ zákon vidí v JeÏí‰i Kristu, BoÏím
Synu, „Beránka BoÏího, kter˘ snímá
hfiích svûta“ (J 1,29). On svou dra-
hou krví „jako beránek bez vady
a bez poskvrny“ (1 Pt 1,19) získal
pro lidstvo vykoupení z koneãného
trestu za hfiích.

Pfiedpovûdi o Spasiteli. BÛh zaslibu-
je, Ïe Spasitel – Mesiá‰ – Pomazan˘
bude pocházet z Abrahamova ro-
du: „Ve tvém potomstvu dojdou
poÏehnání v‰echny pronárody ze-
mû.“ (Gn 22,18; srov. 12,3)

Izaiá‰ prorokoval, Ïe Spasitel pfii-
jde jako chlapec a spojí v sobû lidské
s boÏsk˘m: „NeboÈ se nám narodí
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dítû, bude nám dán syn, na jehoÏ ra-
meni spoãine vláda a bude mu dá-
no jméno: ‘Divupln˘ rádce, BoÏsk˘
bohat˘r, Otec vûãnosti, Vládce po-
koje’.“ (Iz 9,6) Vykupitel zasedne na
trÛn DavidÛv a zfiídí vûãnou vládu
pokoje (Iz 9,7). Místem, kde se na-
rodí, bude Betlém (Mi 5,2).

Narození této boÏské i lidské by-
tosti bude nadpfiirozené. Nov˘ zá-
kon cituje Izaiá‰e 7,14: „Hle, panna
poãne a porodí syna a dají mu jmé-
no Immanuel, to jest pfieloÏeno,
BÛh s námi.“ (Mt 1,23)

Spasitelovo poslání je vyjádfieno
tûmito slovy: „Duch Panovníka
Hospodina je nade mnou, Hospo-
din mû pomazal k tomu, abych ne-
sl radostnou zvûst pokorn˘m, poslal
mû obvázat rány zkrou‰en˘ch srd-
cem, vyhlásit zajatcÛm svobodu
a vûzÀÛm propu‰tûní, vyhlásit léto
Hospodinovy pfiíznû.“ (Iz 61,1; srov.
L 4,18.19)

Je pfiekvapivé, Ïe Mesiá‰ bude
zavrÏen. Lidé ho budou vnímat „ja-
ko oddenek z vyprahlé zemû“.
„Nemûl vzhled ani dÛstojnost. Vi-
dûli jsme ho, ale byl tak nevzhled-
n˘, Ïe jsme po nûm nedychtili. Byl
v opovrÏení, kdekdo se ho zfiekl,
muÏ pln˘ bolesti, zkou‰en˘ nemo-
cemi...Ïe jsme si ho neváÏili.“ (Iz
53,2-4)

Za tfiicet stfiíbrn˘ch (Za 11,12) ho
zradí blízk˘ pfiítel (Î 41,10). Bûhem

soudu bude popliván a zbit (Iz 50,6).
Ti, ktefií ho popravili, se budou dû-
lit o jeho roucho a losovat o jeho
odûv (Î 22,19). Nebude mu zlome-
na Ïádná z jeho kostí (Î 34,21), bude
v‰ak mít proboden˘ bok (Za 12,10).
Pfii svém utrpení neodporoval, ale
„jako ovce pfied stfiihaãi zÛstal nû-
m˘, ústa neotevfiel“ (Iz 53,7).

Nevinn˘ Spasitel bude za hfií‰níky
nesmírnû trpût. „Byly to v‰ak na‰e
nemoci, jeÏ nesl, na‰e bolesti na se-
be vzal... JenÏe on byl proklán pro
na‰i nevûrnost, zmuãen pro na‰i
nepravost. Trestání sná‰el pro ná‰
pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
...jej v‰ak Hospodin postihl pro ne-
pravost nás v‰ech... VÏdyÈ byl vyÈat
ze zemû Ïiv˘ch, ranûn pro nevûr-
nost mého lidu.“ (Iz 53,4-8)

Spasitel je rozpoznán. Pouze JeÏí‰
Kristus naplnil tato proroctví.
Písmo uvádí jeho rodokmen aÏ
k Abrahamovi a naz˘vá ho Abraha-
mov˘m synem (Mt 1,1). Pavel po-
tvrzuje, Ïe zaslíbení dané Abraha-
movi a jeho semeni se naplnilo
v Kristu (Ga 3,16). V‰eobecnû se
mu pfiipisoval mesiá‰sk˘ titul „Syn
DavidÛv“ (Mt 21,9). Byl ztotoÏÀo-
ván se zaslíben˘m Mesiá‰em, kter˘
má usednout na DavidÛv trÛn (Sk
2,29.30).

JeÏí‰ovo narození bylo zázraãné.
Maria jako panna „poãala z Ducha
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svatého“ (Mt 1,18-23). ¤ímsk˘ v˘nos
ji pfiivedl do Betléma, pfiedpovûdû-
ného rodi‰tû Spasitele (L 2,4-7).

Jedno z JeÏí‰ov˘ch jmen bylo
Immanuel – „BÛh s námi“, coÏ na-
znaãovalo jeho boÏskou i lidskou
pfiirozenost a ukazovalo na BoÏí
ztotoÏnûní se s lidstvem (Mt 1,23).
Jeho obvyklé jméno JeÏí‰ se zamû-
fiovalo na jeho poslání Spasitele:
„Dá‰ mu jméno JeÏí‰; neboÈ on vy-
svobodí svÛj lid z jeho hfiíchÛ.“ (Mt
1,21)

JeÏí‰ ztotoÏÀoval své poslání s po-
sláním Mesiá‰e pfiedpovûdûného
u Izaiá‰e 61,1.2: „Dnes se splnilo to-
to Písmo, které jste právû sly‰eli.“
(L 4,17-21)

Aãkoli na lid hluboce zapÛsobil,
bylo jeho poselství v‰eobecnû odmí-
táno (J 1,11; L 23,18). AÏ na nûko-
lik v˘jimek nebyl uznán za Spasitele
svûta. Místo pfiijetí musel ãelit hroz-
bû smrti (J 5,16; 7,19; 11,53).

Na konci JeÏí‰ovy tfiíapÛlleté sluÏ-
by ho uãedník Jidá‰ I‰kariotsk˘ zra-
dil (J 13,18; 18,2) za tfiicet stfiíbrn˘ch
(Mt 26,14.15). JeÏí‰ se nebránil, na-
opak káral své uãedníky za to, Ïe se
ho snaÏí chránit (J 18,4-11).

Aãkoli byl nevinn˘ a nedopustil
se Ïádného zloãinu, plivali na nûj,
bili ho, vysl˘chali ho, odsoudili
k smrti a ukfiiÏovali, to v‰e bûhem
necel˘ch dvaceti ãtyfi hodin od je-
ho zatãení (Mt 26,67; J 19,1-16;

L 23,14.15). Vojáci losovali o jeho
odûv (J 19,23.24). Pfii ukfiiÏování
mu nebyla zlomena Ïádná kost
(J 19,32.33.36). KdyÏ zemfiel, vojá-
ci probodli jeho bok kopím (J 19,
34.37).

Kristovi následovníci povaÏovali
jeho smrt za jedinou obûÈ za hfií‰ní-
ky. „BÛh v‰ak prokazuje svou lásku
k nám tím, Ïe Kristus za nás zemfiel,
kdyÏ jsme je‰tû byli hfií‰ní.“ (¤ 5,8)
„Îijte v lásce, tak jako Kristus milo-
val nás a sám sebe dal za nás jako
dar a obûÈ, jejíÏ vÛnû je Bohu milá.“
(Ef 5,2)

Doba jeho sluÏby a smrti. Písmo nám
fiíká, Ïe BÛh poslal svého Syna na
zem, kdyÏ „se naplnil stanoven˘ ãas“
(Ga 4,4). KdyÏ Kristus zahájil svou
sluÏbu, prohlásil: „Naplnil se ãas.“
(Mk 1,15) Tyto údaje o ãase ukazují,
Ïe se Spasitelovo poslání shodovalo
s peãlivû pfiipraven˘m a prorocky
pfiedpovûdûn˘m plánem.

Více neÏ o pût století dfiíve, BÛh
skrze Daniela pfiedpovûdûl pfiesnou
dobu zaãátku Kristovy sluÏby i jeho
smrti.1

Ke konci sedmdesáti let izraelské-
ho zajetí v Babylónû BÛh Danielovi
fiekl, Ïe ÎidÛm a mûstu Jeruzalému
urãil zku‰ební údobí sedmdesáti
t˘dnÛ.

Bûhem této doby mûli lidé ãinit
pokání a pfiipravovat se na pfiíchod
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Mesiá‰e. Tak mûl Izrael naplnit Bo-
Ïí zámûr.

Daniel psal také o „zpro‰tûní viny“
a „uvedení vûãné spravedlnosti“, kte-
ré mají toto období charakterizovat.
Tyto mesiá‰ské ãiny naznaãují, Ïe
Spasitel mûl pfiijít bûhem uvedené
doby (Da 9,24).

Danielovo proroctví upfiesÀovalo,
Ïe se Mesiá‰ objeví, aÏ „uplyne se-
dm t˘dnÛ. Za ‰edesát dva t˘dny...“,
tedy celkem za 69 t˘dnÛ po „vyjití
slova o navrácení a vybudování Je-
ruzaléma“ (Da 9,25). Po ‰edesátém
devátém t˘dnu „bude pomazan˘ za-
hlazen a nebude jiÏ“ (Da 9,26), to
je zmínka o jeho zástupné smrti.
Mûl zemfiít uprostfied sedmdesáté-
ho t˘dne: „Zastaví obûtní hod
i obûÈ pfiídavnou.“ (Da 9,27)

Klíã k porozumûní prorockému
ãasu je tfieba hledat v biblickém prin-
cipu, kter˘ fiíká, Ïe se den v proroc-
kém ãase rovná doslovnému solární-
mu roku (Nu 14,34; Ez 4,6).2 Podle
tohoto principu den za rok, 70 t˘d-
nÛ (neboli 490 prorock˘ch dnÛ)
pfiedstavuje 490 doslovn˘ch let.

Daniel uvádí, Ïe toto období má
zaãít „vyjitím slova o navrácení a vy-
budování Jeruzaléma“ (Da 9,25).
Tento v˘nos, kter˘ dal ÎidÛm plnou
autonomii, byl vydán v sedmém ro-
ce perského krále Artaxerxa a na-
byl úãinnosti na podzim roku 457
pfi. Kr. (Ezd 7,8.12-26; 9,9).3 Podle
proroctví 483 let (69 prorock˘ch
t˘dnÛ) po vyjití dekretu se má obje-
vit „pomazan˘ vévoda“. 483 let po
roce 457 pfi. Kr. nás pfiivádí do pod-
zimu roku 27 po Kr., kdy byl JeÏí‰
pokfitûn a zaãal svou vefiejnou sluÏ-
bu.4 Gleason Archer pfiijímá tyto ãa-
sové údaje (457 pfi. Kr. a 27 po Kr.)
a poznamenává, Ïe se jedná o „nej-
pozoruhodnûj‰í pfiesnost v naplnû-
ní tak starého proroctví. Jen BÛh
mohl pfiedpovûdût pfiíchod svého
Syna s tak úÏasnou pfiesností; to se
vymyká jakémukoli racionálnímu
vysvûtlení.“5

Pfii svém kfitu v Jordánu byl JeÏí‰
pomazán Duchem svat˘m a pfiijal
BoÏí oznaãení „Mesiá‰“ (hebrejsky)
nebo „Kristus“ (fiecky); oba termíny
mají shodn˘ v˘znam „Pomazan˘“
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(L 3,21.22; Sk 10,38; J 1,41). JeÏí‰o-
vo vyhlá‰ení „naplnil se ãas“ (Mk
1,15) se vztahuje na naplnûní toho-
to ãasového proroctví.

Uprostfied sedmdesátého t˘dne,
na jafie roku 31 po Kr., pfiesnû tfii
a pÛl roku po Kristovû kfitu, uãinil
Mesiá‰ konec obûtnímu systému
tím, Ïe obûtoval svÛj Ïivot. V oka-
mÏiku jeho smrti se nadpfiiroze-
n˘m zpÛsobem „chrámová opona
roztrhla vpÛli odshora aÏ dolÛ“ (Mt
27,51), coÏ naznaãovalo, Ïe BÛh
zru‰il v‰echny chrámové sluÏby.

Cel˘ obûtní systém ukazoval ku-
pfiedu na zcela dostaãující Mesiá‰o-
vu obûÈ. KdyÏ byl JeÏí‰ Kristus, pra-
v˘ Beránek BoÏí, obûtován na
Golgotû jako smírná obûÈ za na‰e
hfiíchy (1 Pt 1,19), tehdy se pfiedob-
raz setkal s naplnûním a stín sply-
nul se skuteãností. UÏ nebylo po-
tfieba slouÏit v pozemské svatyni.

JeÏí‰ zemfiel bûhem velikonoãní
slavnosti v pfiesnû prorocky stanove-
nou dobu. Pavel fiíká: „Byl obûto-
ván ná‰ velikonoãní beránek,
Kristus.“ (1 K 5,7) Toto neuvûfiitel-
nû pfiesné ãasové proroctví podává
jeden z nejmocnûj‰ích dÛkazÛ o zá-
kladní historické pravdû, Ïe JeÏí‰
Kristus je dávno pfiedpovûzen˘ Spa-
sitel svûta.

Vzkfií‰ení Spasitele. Bible pfiedpovídá
nejen Spasitelovu smrt, ale také je-

ho zmrtv˘chvstání. David proroko-
val: „NezÛstane v fií‰i smrti a jeho tû-
lo se nerozpadne v prach.“ (Sk
2,31; Î 16,10) Aãkoli Kristus vzkfiísil
z mrtv˘ch i jiné lidi (Mk 5,35-42;
L 7,11-17; J 11), v jeho vlastním
zmrtv˘chvstání se projevila moc,
která stála za jeho prohlá‰ením, Ïe
je Spasitelem svûta: „Já jsem vzkfií-
‰ení a Ïivot. Kdo vûfií ve mne, i kdy-
by umfiel, bude Ïít. A kaÏd˘, kdo Ïi-
je a vûfií ve mne, neumfie navûky.“
(J 11,25.26)

Po svém vzkfií‰ení prohlásil:
„Neboj se. Já jsem první i poslední,
ten Ïiv˘; byl jsem mrtev – a hle, Ïiv
jsem na vûky vûkÛ. Mám klíãe od
smrti i hrobu.“ (Zj 1,17.18)

Dvû pfiirozenosti JeÏí‰e Krista

Jan vyslovil velkou pravdu, kdyÏ na-
psal: „Slovo se stalo tûlem a pfieb˘-
valo mezi námi.“ (J 1,14) Vtûlení
Boha Syna je tajemstvím. Písmo na-
z˘vá BoÏí pfieb˘vání v tûle „tajem-
stvím zboÏnosti“ (1 Tm 3,16). Stvo-
fiitel svûtÛ, v nûmÏ byla plnost boÏ-
ství, se stal bezbrann˘m dítûtem
v jesliãkách. Mûl mnohem vût‰í
moc, neÏ kter˘koli z andûlÛ, byl
rovn˘ Otci v dÛstojnosti a slávû,
a pfiesto se sníÏil a vzal na sebe po-
dobu ãlovûka!

âlovûk mÛÏe sotva pochopit toto
svaté tajemství. MÛÏe jen prosit Du-
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cha svatého o osvícení. Ve snaze po-
rozumût inkarnaci, je dobré pama-
tovat na to, Ïe „skryté vûci patfií
Hospodinu, na‰emu Bohu, zjevné
v‰ak patfií navûky nám a na‰im sy-
nÛm“ (Dt 29,29).

JeÏí‰ Kristus je prav˘ BÛh. Co doka-
zuje, Ïe JeÏí‰ je BÛh? Jak JeÏí‰ chá-
pal sám sebe? Poznali lidé jeho
boÏství?

1. Jeho boÏské vlastnosti. Kristus má
boÏské vlastnosti. Je v‰emohoucí. ¤e-
kl, Ïe mu Otec dal „ve‰kerou moc na
nebi i na zemi“ (Mt 28,18; J 17,2).

Je v‰evûdoucí. Pavel napsal, Ïe
„v nûm jsou skryty v‰echny poklady
moudrosti a poznání“ (Ko 2,3).

JeÏí‰ potvrdil svou v‰udypfiítom-
nost uji‰tûním: „A hle, já jsem s vámi
po v‰echny dny aÏ do skonání toho-
to vûku.“ (Mt 28,20) A dal‰ím v˘ro-
kem: „Kde jsou dva nebo tfii shro-
máÏdûni ve jménu mém, tam jsem
já uprostfied nich.“ (Mt 18,20)

Aãkoli Kristus jako BÛh je v‰udy-
pfiítomn˘, vtûlen˘ Kristus se této
vlastnosti dobrovolnû vzdal. Rozhodl
se, Ïe bude v‰udypfiítomn˘ skrze sluÏ-
bu Ducha svatého (J 14,16-18).

Epi‰tola ÎidÛm potvrzuje jeho ne-
mûnnost slovy: „JeÏí‰ Kristus je ten-
t˘Ï vãera i dnes i na vûky.“ (Îd 13,8)

Jeho nezávislá existence se potvr-
dila v jeho slovech, Ïe má Ïivot sám
v sobû (J 5,26). Jan dosvûdãuje:

„V nûm byl Ïivot a Ïivot byl svûtlo li-
dí.“ (J 1,4) Kristovo prohlá‰ení „Já
jsem vzkfií‰ení a Ïivot“ (J 11,25) po-
tvrdilo, Ïe v nûm je „Ïivot pÛvodní,
nevypÛjãen˘, neodvozen˘“6.

Svatost je souãástí jeho pfiiroze-
nosti. Andûl pfii zvûstování Marii fie-
kl: „Sestoupí na tebe Duch svat˘
a moc Nejvy‰‰ího tû zastíní; proto
i tvé dítû bude svaté a bude nazváno
Syn BoÏí.“ (L 1,35) Pfii pohledu na
JeÏí‰e démoni zvolali: „Co je ti do
nás? ... Vím, kdo jsi. Jsi svat˘ BoÏí.“
(Mk 1,24)

Kristus je láska: „Podle toho jsme
poznali, co je láska, Ïe on za nás po-
loÏil Ïivot.“ (1 J 3,16)

Je vûãn˘. Izaiá‰ ho nazval „Otcem
vûãnosti“ (Iz 9,6). Micheá‰ o nûm
hovofií jako o tom, „jehoÏ pÛvod je
od pradávna, ode dnÛ vûãn˘ch“ (Mi
5,2). Pavel o ãasovém aspektu jeho
existence fiíká: „On pfiedchází v‰ech-
no.“ (Ko 1,17) I Jan potvrzuje: „To
(slovo) bylo na poãátku u Boha.
V‰echno povstalo skrze nû a bez nû-
ho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,2.3)7

2. Jeho boÏská moc a práva. BoÏí ãi-
ny jsou pfiipisovány JeÏí‰i. Je ztotoÏ-
nûn se Stvofiitelem (J 1,3; Ko 1,16)
a s UdrÏovatelem: „V‰echno v nûm
spoãívá.“ (Ko 1,17; Îd 1,3) On je
sv˘m slovem schopen vzkfiísit mrtvé
(J 5,28.29) a na konci ãasu bude sou-
dit svût (Mt 25,31.32). Kristus také
odpou‰tûl hfiíchy (Mt 9,6; Mk 2,5-7).

Adventisté sedmého dne vûfií
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3. Jeho boÏská jména. JeÏí‰ova jmé-
na zjevují jeho boÏskou pfiiroze-
nost. Immanuel znamená „BÛh
s námi“ (Mt 1,23). Vûfiící i démoni
ho naz˘vali Synem BoÏím (Mk 1,1;
Mt 8,29; srov. Mk 5,7). Svaté staro-
zákonní BoÏí jméno „Jahve“ se vzta-
huje na JeÏí‰e. Matou‰ pouÏil slova
Izaiá‰e 40,3 „Pfiipravte cestu Hospo-
dinovu“ k popsání pfiípravného dí-
la pfied Kristov˘m pÛsobením (Mt
3,3). A Jan ztotoÏÀuje JeÏí‰e s Pá-
nem zástupÛ, sedícím na trÛnu (Iz
6,1.3; J 12,41).

4. Jeho boÏství. Jan popisuje JeÏí‰e
jako BoÏí Slovo, které „se stalo tû-
lem“ (J 1,1.14). Tomá‰ vyznává víru
ve vzkfií‰eného Krista slovy: „MÛj
Pán a mÛj BÛh“ (J 20,28). Pavel
ukazuje na Krista jako na toho,
„kter˘ je nade v‰ecky, BÛh poÏehna-
n˘ na vûky“ (¤ 9,5 Kral.). Epi‰tola
ÎidÛm ho oslovuje jako Boha a Pá-
na stvofiení (Îd 1,8.10).8

5. Jeho osobní svûdectví. JeÏí‰ sám
prohla‰oval, Ïe je roven Bohu.
Pfiedstavoval se jako „JÁ JSEM“
(J 8,58), tj. BÛh Starého zákona.
Naz˘val Boha „mÛj Otec“ místo
„ná‰ Otec“ (J 20,17). A jeho v˘rok
„já a Otec jsme jedno“ (J 10,30) po-
tvrzuje, Ïe byl „jedné podstaty“
s Otcem a „má tytéÏ vlastnosti“.9

6. Jeho rovnost s Bohem. Jeho rov-
nost Bohu Otci se pfiedpokládá
v kfiestní formuli (Mt 28,19), plném

apo‰tolském poÏehnání (2 K 13,13),
v jeho radách na rozlouãenou (J 14.
a 16. kap.) a v Pavlovû v˘kladu du-
chovních darÛ (1 K 12,4-6). Písmo
JeÏí‰e popisuje jako „odlesk BoÏí
slávy a v˘raz BoÏí podstaty“ (Îd 1,3).
KdyÏ ho poÏádali, aby jim ukázal
Boha Otce, JeÏí‰ odpovûdûl: „Kdo
vidí mne, vidí Otce.“ (J 14,9)

7. Uctíván jako BÛh. Lidé se mu
klanûli (Mt 28,17). „AÈ se mu po-
kloní v‰ichni andûlé BoÏí!“ (Îd 1,6)
Pavel napsal, Ïe BÛh Krista pov˘‰il,
„aby se pfied jménem JeÏí‰ov˘m
sklonilo kaÏdé koleno... a k slávû
Boha Otce kaÏd˘ jazyk aby vyznával:
JeÏí‰ Kristus jest Pán“ (Fp 2,10.11).
Nûkterá poÏehnání pfiipisují Kristu
„slávu na vûky vûkÛ“ (2 Tm 4,18; Îd
13,21; viz také 2 Pt 3,18).

8. Nutnost jeho boÏské pfiirozenosti.
Kristus smífiil lidstvo s Bohem. Lidé
potfiebovali dokonalé zjevení BoÏí-
ho charakteru, aby mohli s Bohem
rozvíjet svÛj osobní vztah. Kristus
tuto potfiebu naplnil tím, Ïe ukázal
BoÏí slávu (J 1,14). „Boha nikdy ni-
kdo nevidûl; jednorozen˘ Syn, kte-
r˘ je v náruãi Otcovû, nám o nûm
fiekl.“ (J 1,18; srov. 17,6) JeÏí‰ to po-
tvrzuje slovy: „Kdo vidí mne, vidí
Otce.“ (J 14,9)

V úplné závislosti na Otci (J 5,30)
Kristus pouÏíval boÏskou moc, aby li-
dem zjevil BoÏí lásku. V BoÏí síle
ukazoval, Ïe byl jako milující Spasitel
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poslán Otcem, aby uzdravoval, ob-
novoval a odpou‰tûl hfiíchy (L 6,19;
J 2,11; 5,1-15.36; 11,41-45; 14,11; 8,3-
11). Nikdy v‰ak nevykonal zázrak
proto, aby se zbavil osobních tûÏkos-
tí a utrpení, které v podobn˘ch situ-
acích proÏívají i jiní lidé.

JeÏí‰ Kristus tvofiil „jednotu v pfii-
rozenosti, v povaze, v úmyslu“ s Bo-
hem Otcem.10 Je skuteãn˘ BÛh.

JeÏí‰ Kristus je prav˘ ãlovûk. Bible
svûdãí o tom, Ïe kromû boÏské pfii-
rozenosti má Kristus i lidskou pfii-
rozenost. Pfiijetí tohoto uãení je vel-
mi dÛleÏité. „KaÏdé vnuknutí, které
vede k vyznání, Ïe JeÏí‰ Kristus pfii-
‰el v tûle, je z Boha; kaÏdé vnuknu-
tí, které nevede k vyznání JeÏí‰e,
z Boha není.“ (1 J 4,2.3)

1. Narodil se jako ãlovûk. „A Slovo
se stalo tûlem a pfieb˘valo mezi ná-
mi.“ (J 1,14) „Tûlo“ zde znamená
„lidskou pfiirozenost“, tedy niÏ‰í pfii-
rozenost neÏ je nebeská. Pavel to fií-
ká velice jasnû: „BÛh poslal svého
Syna, narozeného z Ïeny.“ (Ga 4,4;
srov. Gn 3,15) Kristus se stal „jed-
ním z lidí“ a „v podobû ãlovûka se
poníÏil“ (Fp 2,7.8). Toto zjevení
Boha v lidské pfiirozenosti je „ta-
jemstvím zboÏnosti“ (1 Tm 3,16).

KristÛv rodokmen o nûm mluví
jako o „synu Davidovu“ a „synu Abra-
hamovu“ (Mt 1,1). Podle své lidské
pfiirozenosti „tûlem pocházel z ro-

du Davidova“ (¤ 1,3; 9,5) a byl „syn
Mariin“ (Mk 6,3). Aãkoli se narodil
z Ïeny jako kaÏdé jiné dítû, bylo v je-
ho narození nûco odli‰ného, jedi-
neãného. Marie byla panna a toto
dítû bylo poãato z Ducha svatého
(Mt 1,20-23; L 1,31-37). Skrze svou
matku se mohl odvolávat na své
pravé lidství.

2. VyrÛstal jako ãlovûk. JeÏí‰ byl
podfiízen zákonÛm lidského rozvo-
je. „Dítû rostlo v síle a moudrosti“,
„JeÏí‰ prospíval na duchu i na tûle“
(L 2,40.52). Ve vûku dvanácti let si
zaãal uvûdomovat své boÏské poslá-
ní (L 2,46-49). V dûtství byl podfií-
zen sv˘m rodiãÛm (L 2,51).

Cesta ke kfiíÏi byla cesta stálého
rÛstu skrze utrpení, které hrálo v je-
ho v˘voji dÛleÏitou roli. „Nauãil se
poslu‰nosti z utrpení, jímÏ pro‰el,
tak dosáhl dokonalosti a v‰em, kte-
fií ho poslouchají, stal se pÛvodcem
vûãné spásy.“ (Îd 5,8.9; 2,10.18)
PfiestoÏe procházel urãit˘m v˘vo-
jem, nezhfie‰il.

3. Byl naz˘ván „ãlovûkem“. Jan
Kfititel a apo‰tol Petr o nûm mluví
jako o „ãlovûku“ (J 1,30; Sk 2,22).
Pavel se zmiÀuje o milosti „darova-
né v jediném ãlovûku, JeÏí‰i Kristu“
(¤ 5,15). On je ten „ãlovûk“, kter˘
pfiinesl „zmrtv˘chvstání“ (1 K 15,21);
„jeden prostfiedník mezi Bohem
a lidmi, ãlovûk Kristus JeÏí‰“ (1 Tm
2,5). KdyÏ mluví k nepfiátelÛm, zmi-
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Àuje se o sobû jako o ãlovûku:
„A nyní hledáte mne zabíti, ãlovûka
toho, kter˘Ï jsem pravdu mluvil
vám, kterouÏ jsem sly‰el od Boha.“
(J 8,40 Kral.)

JeÏí‰ o sobû rád hovofiil jako o Sy-
nu ãlovûka (celkem 77 krát, napfi.
Mt 8,20; 26,2). Titul „Syn BoÏí“
zamûfiuje pozornost na jeho posta-
vení v Trojici. Jméno „Syn ãlovûka“
zdÛrazÀuje jeho ztotoÏnûní se s lid-
stvem prostfiednictvím vtûlení.

4. Jeho lidské vlastnosti. BÛh uãinil
ãlovûka „málo men‰ího andûlÛ“
(Î 8,6 Kral.). Podobnû Písmo JeÏí‰e
pfiedstavuje jako „postaveného níÏe
neÏ andûlé“ (Îd 2,9). Jeho lidská
pfiirozenost byla stvofiena a nemûla
nadlidské schopnosti.

Kristus mûl b˘t skuteãn˘m ãlovû-
kem; to bylo souãástí jeho poslání.
To pfiedpokládalo, Ïe mûl základní
vlastnosti lidské pfiirozenosti. Byl
„tûlo a krev“ (Îd 2,14). „Ve v‰ech
vûcech“ byl Kristus uãinûn „jako“
jeho bratfii (Îd 2,17). Jeho lidská
pfiirozenost mûla tutéÏ du‰evní a fy-
zickou vnímavost jakou mají ostatní
lidé; pociÈoval tedy hlad, ÏízeÀ, úna-
vu i úzkost (Mt 4,2; J 19,28; 4,6;
srov. Mt 26,21; 8,24).

Ve své sluÏbû druh˘m projevoval
soucit, spravedliv˘ hnûv i zármutek
(Mt 9,36; Mk 3,5). Nûkdy ho trápily
starosti, byl smutn˘ a dokonce i pla-
kal (Mt 26,38; J 12,27; 11,33.35;

L 19,41). Modlil se s hlasit˘m volá-
ním a slzami, jednou dokonce pfii
modlitbû jeho pot kanul na zem ja-
ko krÛpûje krve (Îd 5,7; L 22,44).
Jeho modlitební Ïivot vyjadfioval
úplnou závislost na Bohu (Mt 26,39-
44; Mk 1,35; 6,46; L 5,16; 6,12).

JeÏí‰ zakusil smrt (J 19,30.34). Byl
vzkfií‰en, ne v‰ak jako duch, n˘brÏ
i s tûlem (L 24,36-43).

5. Rozsah jeho ztotoÏnûní se s lidskou
pfiirozeností. Bible fiíká, Ïe Kristus je
druh˘ Adam. Îil „v podobnosti tûla
hfiíchu“ (¤ 8,3 Kral.) nebo „v tûle,
jako má hfií‰n˘ ãlovûk“ (¤ 8,3 âEP).
Do jaké míry se ztotoÏnil s padl˘m
lidstvem? Je velice dÛleÏité správnû
pochopit v˘raz „podobnost hfií‰né-
ho tûla“ nebo „hfií‰n˘ ãlovûk“. Ne-
pfiesné názory na tuto vûc pfiinesly
v dûjinách kfiesÈanské církve jen ne-
jednotu a boje.

a) „Byl v podobû hfií‰ného tûla.“
Vyv˘‰en˘ had na pou‰ti, o kterém
jsme jiÏ dfiíve mluvili, nám pomáhá
pochopit Kristovu lidskou pfiiroze-
nost. Jako byla bronzová socha je-
dovat˘ch hadÛ vyzdviÏena proto,
aby byli lidé uzdraveni, tak i Syn,
uãinûn˘ „v podobnosti hfií‰ného tû-
la“, mûl b˘t Spasitelem svûta.

Pfied vtûlením byl JeÏí‰ „zpÛso-
bem bytí roven Bohu“, to znamená,
Ïe mûl od poãátku boÏskou pfiiro-
zenost (J 1,1; Fp 2,6.7). KdyÏ na se-
be vzal „zpÛsob sluÏebníka“, odloÏil
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boÏské vlastnosti. Stal se sluÏební-
kem svého Otce (Iz 42,1), aby vyko-
nával Otcovu vÛli (J 6,38; Mt
26,39.42). Pfiiodûl své boÏství lid-
stvím, byl uãinûn „v podobu hfií‰né-
ho tûla“ ãi „hfií‰né lidské pfiiroze-
nosti“ nebo „padlé lidské pfiiroze-
nosti“ (srov. ¤ 8,3).11 Tím se v‰ak
vÛbec nefiíká, Ïe JeÏí‰ Kristus byl
hfií‰n˘ nebo mûl úãast na hfií‰n˘ch
ãinech nebo my‰lenkách. Aãkoli
byl v tûle podobném hfií‰nému tûlu,
byl bezhfií‰n˘ a jeho bezhfií‰nost je
mimo jakoukoli pochybnost.

b) Byl druh˘ Adam. Bible ãiní para-
lelu mezi Adamem a Kristem. Naz˘-
vá Adama „prvním ãlovûkem“ a Kris-
ta „posledním Adamem“ nebo „dru-
h˘m ãlovûkem“ (1 K 15,45.47). Ale
Adam mûl na rozdíl od Krista urãi-
tou v˘hodu. Pfiedtím, neÏ zhfie‰il,
Ïil v ráji. Byl dokonal˘m ãlovûkem
a byl pln˘ tûlesné i du‰evní síly.

JeÏí‰ byl v jiné situaci. KdyÏ na se-
be vzal lidskou pfiirozenost, bylo
lidstvo naru‰eno ãtyfimi tisíci lety
hfiíchu na na‰í planetû. Aby mohl
zachránit ty, ktefií se nacházeli
v nejhlub‰ím úpadku, vzal Kristus
na sebe lidskou pfiirozenost, která
ve srovnání s Adamovou nepadlou
pfiirozeností mûla men‰í fyzickou
i du‰evní sílu. To uãinil, a pfiitom
nezhfie‰il.12

KdyÏ na sebe Kristus vzal lidskou
pfiirozenost, která v sobû nesla dÛ-

sledky hfiíchu, byl poddán stejné
chatrnosti a slabosti, kterou proÏí-
vají ostatní lidé. Jeho lidská pfiiroze-
nost „podléhala slabosti“ (âEP) ne-
boÈ on „sám byl obklíãen nemocí“
(Îd 5,2 Kral.; Mt 8,17; Iz 53,4). JeÏí‰
si tuto svoji slabost uvûdomoval.
„JeÏí‰ za svého pozemského Ïivota
pfiinesl s bolestn˘m voláním a slza-
mi obûÈ modliteb a úpûnliv˘ch pro-
seb Bohu, kter˘ ho mohl zachránit
pfied smrtí.“ (Îd 5,7) Tím se ztotoÏ-
nil s potfiebami a chatrností, která
je lidství tak blízká.

Tak „Kristovo lidství nebylo ada-
movsk˘m lidstvím, to znamená lid-
stvím Adama pfied pádem, ani pad-
l˘m lidstvím, ve v‰ech ohledech
podobné Adamovu lidství po pá-
du. Nebylo to lidství nepadlého
Adama, protoÏe na sobû neslo cha-
trnost padlého lidstva. Nebylo to
v‰ak padlé lidství, protoÏe nikdy
nekleslo do mravní neãistoty. Nej-
pfiesnûji fieãeno to bylo na‰e lid-
ství, opro‰tûné od hfiíchu.“13

c) Jeho poku‰ení. Jak na Krista pÛ-
sobila poku‰ení? Bylo to pro nûj
snadné nebo tûÏké jim odolávat?
ZpÛsob, jak proÏíval poku‰ení, do-
kazuje, Ïe byl opravdu ãlovûkem.

ca) „Na sobû zakusil v‰echna poku‰e-
ní jako my.“ Skuteãnost, Ïe Kristus
„na sobû zakusil v‰echna poku‰ení
jako my“ (Îd 4,15), ukazuje, Ïe mûl
lidskou pfiirozenost. Poku‰ení a moÏ-
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nost zhfie‰it byly pro Krista realitou.
Kdyby nemohl zhfie‰it, nemohli by-
chom ho povaÏovat ani za ãlovûka
ani za ná‰ pfiíklad. Kristus v‰ak pfii-
jal lidskou pfiirozenost se v‰emi její-
mi sklony, vãetnû moÏnosti podleh-
nout poku‰ení.

Jak mohl „na sobû zakusit v‰ech-
na poku‰ení jako my“?

V˘razy „ve v‰em“ nebo „v‰echna
poku‰ení“ – nechtûjí fiíci, Ïe se set-
kal se stejn˘mi poku‰eními, s jak˘-
mi se setkáváme my dnes. Nikdy ne-
byl v poku‰ení sledovat nûjak˘ ne-
mravn˘ televizní program nebo
v poku‰ení nedodrÏet pfiedepsanou
rychlost pfii jízdû automobilem.

Základní vûcí, která je spoleãná
v‰em poku‰ením, je otázka, zda
jsme ochotni se podfiídit BoÏí vÛli.
JeÏí‰ i v poku‰eních zÛstal vÏdy Bo-
hu vûrn˘. Aãkoli byl ãlovûkem, ús-
pû‰nû odolával nejprud‰ím poku-
‰ením tím, Ïe byl trvale závisl˘ na
BoÏí síle.

Kristovo vítûzství nad poku‰ením
mu umoÏnilo lépe chápat lidskou
slabost. I my dosáhneme vítûzství
nad poku‰ením tím, Ïe budeme na
Bohu trvale závislí. „BÛh je vûrn˘:
nedopustí, abyste byli podrobeni
zkou‰ce, kterou byste nemohli vy-
drÏet.“ (1 K 10,13)

Musíme v‰ak nakonec uznat, Ïe
„je to tajemství nevysvûtlené smrtel-
níkÛm, Ïe Kristus mohl b˘t pokou-

‰en ve v‰em jako my, a pfiesto zÛstal
bez hfiíchu“.14

cb) „Sám pro‰el zkou‰kou utrpení.“
Kristus trpûl, kdyÏ byl vystaven
poku‰ení (Îd 2,18). Byl uãinûn do-
konal˘m skrze utrpení (Îd 2,10).
ProtoÏe musel sám ãelit síle poku-
‰ení, mÛÏeme mít jistotu, Ïe ví, jak
pomoci kaÏdému, kdo se nachází
v poku‰ení. Stejnû jako lidé i on
zakusil poku‰ení, kter˘m je vysta-
vena lidská pfiirozenost.

Jak trpûl Kristus v poku‰ení?
Aãkoli mûl „podobu hfií‰ného tûla“,
jeho duchovní schopnosti byly bez
nejmen‰í poskvrny hfiíchu. Proto
byla jeho svatá pfiirozenost nesmír-
nû citlivá. KaÏd˘ dotyk zla mu pÛso-
bil bolest. A tak, protoÏe trpûl
úmûrnû své dokonalé svatosti, pfii-
ná‰elo poku‰ení JeÏí‰i více utrpení
neÏ komukoli jinému.15

Kolik Kristus vytrpûl? Jeho zku‰e-
nost na pou‰ti, v Getsemane a na
Golgotû ukazuje, Ïe odolával poku-
‰ení aÏ do prolití své krve (srov. Îd
12,4).

Kristus trpûl více nejen úmûrnû
své svatosti, ale ãelil také silnûj‰ím
poku‰ením, neÏ jaká proÏíváme my.
B. F. Wescott poznamenává: „K sou-
citu s hfií‰níkem v jeho zkou‰ce ne-
ní tfieba zku‰enost s hfiíchem, staãí
jen zku‰enost s poku‰ením k hfií-
chu. Moc poku‰ení mÛÏe v jeho pl-
né intenzitû poznat pouze bezhfií‰-
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n˘. Ten, kdo selhává, ustupuje je‰tû
pfied posledním náporem.“16 To po-
tvrzuje F. F. Bruce: „[Kristus] vítûznû
obstál v kaÏdé formû zkou‰ky, kterou
by ãlovûk mohl snést, aniÏ to oslabi-
lo jeho víru v Boha nebo sníÏilo jeho
ochotu Boha poslouchat. Taková vy-
trvalost zahrnuje vût‰í neÏ obyãejné
lidské utrpení, ne men‰í.“17

Kristus také proÏíval nepfiedstavi-
telnû silné poku‰ení, které ãlovûk
nikdy nepoznal – poku‰ení pouÏít
svou boÏskou moc ve svÛj vlastní
prospûch. E. G. Whiteová fiíká:
„V nebesích mûl poctu nebesk˘ch
zástupÛ a poznal absolutní moc.
ZÛstat na úrovni ãlovûka bylo pro
nûj právû tak tûÏké, jako je pro lidi
obtíÏné povznést se nad nízkou
úroveÀ své zkaÏené podstaty a stát
se úãastníky boÏské pfiirozenosti.“18

d) Mohl Kristus zhfie‰it? KfiesÈané
se rozcházejí v názoru, zda mohl
Kristus zhfie‰it. Souhlasíme s tím,
co fiekl Philip Schaff: „Kdyby [Kris-
tus] byl vybaven hned od poãátku
absolutní neschopností nebo ne-
moÏností zhfie‰it, nebyl by prav˘m
ãlovûkem ani na‰ím vzorem k ná-
sledování; jeho svatost by pak ne-
byla jeho vlastním aktem a záslu-
hou, ale náhodn˘m darem zvnûj-
‰ku, a jeho poku‰ení by byla jenom
pfiedstíraná.“19 Karl Ullmann dodá-
vá: „Zpráva o poku‰eních, aÈ uÏ ji
vykládáme jakkoliv, by pak nemûla

Ïádn˘ v˘znam a v˘rok v epi‰tole Îi-
dÛm – ‘na sobû zakusil v‰echna po-
ku‰ení jako my’ – by pfiestal mít
smysl.“20

6. Bezhfií‰nost Kristovy lidské pfiiro-
zenosti. Je samozfiejmé, Ïe JeÏí‰ova
boÏská pfiirozenost byla bezhfií‰ná.
Ale jak tomu bylo s jeho lidskou pfii-
rozeností?

Bible ukazuje JeÏí‰ovo lidství jako
bezhfií‰né. Jeho narození bylo nad-
pfiirozené – byl poãat z Ducha sva-
tého (Mt 1,20). Jako novorozenû
byl oznaãen za „svaté dítû“ (L 1,35).
Vzal na sebe pfiirozenost ãlovûka
v jeho padlém stavu a nesl následky
hfiíchu, ne jeho hfií‰nost. Ve v‰em
kromû hfiíchu se s lidmi ztotoÏnil.

JeÏí‰ „na sobû zakusil v‰echna po-
ku‰ení jako my, ale nedopustil se
hfiíchu“ a byl „svat˘, nevinn˘, nepo-
skvrnûn˘, oddûlen˘ od hfií‰níkÛ“
(Îd 4,15; 7,26). Pavel pí‰e, Ïe „ne-
poznal hfiích“ (2 K 5,21). Petr svûd-
ãí, Ïe „hfiíchu neuãinil a v jeho ús-
tech nebyla nalezena lest“ (1 Pt
2,22) a pfiirovnal JeÏí‰e k „beránko-
vi bez vady a bez poskvrny“ (1 Pt
1,19; Îd 9,24). Jan fiekl: „V nûm
Ïádn˘ hfiích není... On je spravedli-
v˘.“ (1 J 3,5-7)

JeÏí‰ Kristus na sebe vzal na‰i pfii-
rozenost se v‰emi jejími slabostmi,
ale bez dûdiãné degenerace, zkaÏe-
nosti a skuteãného hfiíchu. Své pro-
tivníky vyzval: „Kdo z vás mû usvûd-
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ãí z hfiíchu?“ (J 8,46) A kdyÏ stál
pfied nejtvrd‰í zkou‰kou, prohlásil:
„Jde kníÏe tohoto svûta, ale nemá
nic na mû.“ (J 14,30 Kral.) JeÏí‰ ne-
tíhl ke zlému a nemûl hfií‰né sklony
nebo vá‰nû. Lavina poku‰ení neo-
tfiásla jeho oddaností k Bohu.

JeÏí‰ nikdy nevyznával svÛj hfiích
ani nepfiinesl za sebe obûÈ. Nemod-
lil se „Otãe, odpusÈ mi“, ale „Otãe,
odpusÈ jim“ (L 23,34). JeÏí‰ trvale
udrÏoval svou závislost na Otci tím,
Ïe se stále snaÏil konat Otcovu vÛli,
a ne svou (J 5,30).

Na rozdíl od padlého lidstva je
„JeÏí‰ova duchovní pfiirozenost“
ãistá a svatá, „prosta kaÏdého zkaÏe-
ní hfiíchem“.21 Bylo by chybné se do-
mnívat, Ïe jeho lidství je stejné jako
na‰e. Kristus je druh˘ Adam, jedi-
neãn˘ Syn BoÏí. Nemûli bychom ho
povaÏovat za „ãlovûka se sklony
k hfiíchu“. Aãkoli byl ve své lidské
pfiirozenosti pokou‰en ve v‰em,
v ãem jsou pokou‰eni lidé, nikdy ne-
selhal, nikdy nezhfie‰il. Nikdy v nûm
nebyla náklonnost ke zlému.22

JeÏí‰ je vskutku nejvy‰‰ím a nej-
svûtûj‰ím pfiíkladem lidství. Je bezh-
fií‰n˘ a v‰echno, co ãinil, bylo doko-
nalé. Byl vskutku dokonal˘m pfiíkla-
dem bezhfií‰ného ãlovûka.

7. Proã se Kristus musel stát ãlovûkem.
Bible uvádí rÛzné dÛvody, proã
Kristus musel mít lidskou pfiiroze-
nost.

a) Aby byl veleknûzem pro lidsk˘
rod. Jako Mesiá‰ mûl JeÏí‰ zau-
jmout postavení veleknûze neboli
prostfiedníka mezi Bohem a ãlovû-
kem (Îd 4,14-16). Tato funkce vy-
Ïadovala lidskou pfiirozenost. Kris-
tus vyhovûl v‰em podmínkám: aa)
„Má mít soucit s tûmi, kdo chybují
a bloudí, protoÏe sám také podlé-
há slabosti.“ (Îd 5,2) ab) „Proto
musil b˘t ve v‰em jako jeho bratfii,
aby se stal veleknûzem milosrdn˘m
a vûrn˘m.“ (Îd 2,17) ac) „ProtoÏe
sám pro‰el zkou‰kou utrpení, mÛ-
Ïe pomoci tûm, na které pfiicháze-
jí zkou‰ky.“ (Îd 2,18) ad) „Na sobû
zakusil v‰echna poku‰ení jako my,
ale nedopustil se hfiíchu.“ (Îd
4,15)

b) Aby zachránil i toho nejhfií‰nûj‰í-
ho ãlovûka. Aby se setkal s lidmi tam,
kde jsou, a zachránil ty, ktefií ztrati-
li v‰echnu nadûji, poníÏil se na úro-
veÀ sluÏebníka (Fp 2,7).

c) Aby obûtoval svÛj Ïivot za hfiíchy
svûta. Kristova boÏská pfiirozenost
nemÛÏe zemfiít. Aby Kristus mohl
zemfiít, musel mít lidskou pfiiroze-
nost. Stal se ãlovûkem a obdrÏel mz-
du hfiíchu – smrt (¤ 6,23; 1 K 15,3).
Jako ãlovûk zakusil smrt za v‰echny
(Îd 2,9).

d) Aby byl na‰ím pfiíkladem. Aby
dal pfiíklad, jak mají lidé Ïít, musel
Kristus jako ãlovûk Ïít bezhfií‰n˘m
Ïivotem. Jako druh˘ Adam vyvrátil
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m˘tus, Ïe lidé nemohou zachovávat
BoÏí zákon a zvítûzit nad hfiíchem.
Dokázal, Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t vûrn˘
BoÏí vÛli. Kde první Adam selhal,
tam druh˘ Adam dosáhl vítûzství
nad hfiíchem a satanem. Stal se tak
na‰ím Spasitelem a na‰ím dokona-
l˘m pfiíkladem. V jeho síle mÛÏe b˘t
jeho vítûzství i na‰ím vítûzstvím
(J 16,33).

Pohledem na nûj „jsme promûÀo-
váni k jeho obrazu ve stále vût‰í slá-
vû“ (2 K 3,18). „S pohledem upfie-
n˘m na JeÏí‰e, kter˘ vede na‰i víru
od poãátku aÏ do cíle... myslete na
to, co v‰echno on musel snést od
hfií‰níkÛ, abyste neochabovali a ne-
klesali na duchu.“ (Îd 12,2.3)
„VÏdyÈ i Kristus trpûl za vás a zane-
chal vám tak pfiíklad, abyste ‰li v je-
ho ‰lépûjích.“ (1 Pt 2,21; viz také
J 13,15)

Spojení dvou pfiirozeností

JeÏí‰ Kristus má dvû pfiirozenosti –
boÏskou a lidskou. On je Boho-ãlo-
vûk. Pamatujme v‰ak, Ïe vtûlení je
akt, kdy vûãn˘ Syn BoÏí vzal na sebe
lidskou pfiirozenost; není to ãlovûk
JeÏí‰, kter˘ dosáhl boÏství. Jde o po-
hyb od Boha k ãlovûku, nikoli od
ãlovûka k Bohu.

V JeÏí‰i se tyto dvû pfiirozenosti
spojily v jedné osobû. V‰imnûme si
následujícího biblického svûdectví:

V Kristu se spojují obû pfiirozenosti.
V Kristu není pfiítomna pluralita
trojjediného Boha. Bible popisuje
JeÏí‰e jako jednu osobu, ne dvû.
RÛzné texty se zmiÀují o boÏské
i lidské pfiirozenosti, ale mluví pou-
ze o jedné osobû. Pavel popsal
JeÏí‰e Krista jako BoÏího Syna (boÏ-
ská pfiirozenost), kter˘ se narodil
z Ïeny (lidská pfiirozenost; Ga 4,4).
Takto byl JeÏí‰ „zpÛsobem bytí ro-
ven Bohu, a pfiece na své rovnosti
nelpûl“ (boÏská podstata), „n˘brÏ
sám sebe zmafiil, vzal na sebe zpÛ-
sob sluÏebníka, stal se jedním z lidí“
(lidská podstata; Fp 2,6.7).

Kristovu dvojí pfiirozenost netvo-
fií abstraktní boÏská moc nebo vliv,
kter˘ je spojen s jeho lidstvím. Jan
fiekl: „A Slovo se stalo tûlem a pfie-
b˘valo mezi námi. Spatfiili jsme je-
ho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozen˘ Syn, pln˘ milosti
a pravdy.“ (J 1,14) Pavel napsal:
„Poslal svého vlastního Syna v tûle,
jako má hfií‰n˘ ãlovûk.“ (¤ 8,3)
BÛh „byl zjeven v tûle“ (1 Tm 3,16;
1 J 4,2).

Jednota dvou pfiirozeností. Bible nû-
kdy popisuje Syna BoÏího z hledis-
ka jeho lidské pfiirozenosti. BÛh vy-
koupil svou církev svou vlastní krví
(Sk 20,28; srov. Ko 1,13.14). Na ji-
n˘ch místech Písmo charakterizuje
Syna ãlovûka z pohledu jeho boÏské
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pfiirozenosti (srov. J 3,13; 6,62;
¤ 9,5).

KdyÏ Kristus pfii‰el na svût, bylo
pro nûj pfiipraveno „tûlo“ (Îd 10,5).
KdyÏ na sebe vzal lidství, jeho boÏ-
ství obléklo lidství. Nestalo se tak na
základû pfiemûny lidské pfiirozenos-
ti na boÏskou nebo boÏské na lid-
skou. Nevzdal se své pfiirozenosti,
ale vzal na sebe lidství. Tak se spoji-
lo boÏství s lidstvím.

Pfii vtûlení Kristus nepfiestal b˘t Bo-
hem ani nebyla jeho boÏská pfiiroze-
nost zredukována na lidskou pfiiro-
zenost. KaÏdá pfiirozenost si zachova-
la své postavení. Pavel fiíká: „V nûm
je pfiece vtûlena v‰echna plnost boÏ-
ství.“ (Ko 2,9) Pfii ukfiiÏování zemfie-
la jeho lidská pfiirozenost, ne jeho
boÏství, neboÈ to nebylo moÏné.

Nutnost spojení dvou pfiirozeností. Po-
chopení vzájemného vztahu dvou
Kristov˘ch pfiirozeností poskytuje
dÛleÏit˘ pohled na Kristovo poslání
a na na‰e spasení.

1. Aby smífiil lidstvo s Bohem. Jen
boÏsko-lidsk˘ Spasitel mohl pfiinést
spasení. Pfii vtûlení na sebe Kristus
vzal lidství, aby na vûfiící mohla b˘t
pfienesena jeho boÏská pfiirozenost.
Pro zásluhy krve Boho-ãlovûka mo-
hou mít vûfiící úãast na boÏské pfii-
rozenosti (2 Pt 1,4).

Îebfiík v Jákobovû snu symbolizu-
je Krista, kter˘ se s námi setkává

tam, kde se nacházíme. Vzal na se-
be lidskou pfiirozenost a zvítûzil,
abychom i my pfiijetím jeho pfiiro-
zenosti mohli zvítûzit. Jeho boÏská
ruka se dot˘ká BoÏího trÛnu, za-
tímco jeho lidství drÏí nás a spojuje
tak lidi s Bohem a zemi s nebesy.

Spojení boÏské a lidské pfiiroze-
nosti ãiní Kristovu smírãí obûÈ úãin-
nou. Îivot bezhfií‰né lidské bytosti
ani Ïivot andûla nemohl shladit hfií-
chy lidstva. Vykoupit lidstvo mohl
jen boÏsko-lidsk˘ Stvofiitel. 

2. Aby zahalil boÏství lidstvím.
Kristus zahalil své boÏství lidskou
pfiirozeností, odloÏil svou nebeskou
slávu a majestát, aby hfií‰níci mohli
Ïít v jeho pfiítomnosti a nebyli zni-
ãeni. Aãkoli byl stále Bohem, ne-
projevoval se jako BÛh (Fp 2,6-8).

3. Aby Ïil vítûznû. Samotné Kristovo
lidství by nikdy nemohlo odolat
mocn˘m svodÛm satana. Byl scho-
pen pfiemoci hfiích, protoÏe „v nûm
je pfiece vtûlena v‰echna plnost boÏ-
ství“ (Ko 2,9). Spoléhal plnû na své-
ho Otce (J 5,19.30; 8,28) a jeho
„boÏská moc spojená s lidstvím do-
sáhla pro ãlovûka nekoneãného ví-
tûzství“23.

Kristova zku‰enost vítûzného Ïivo-
ta není jeho v˘luãnou pfiedností.
NepouÏíval Ïádnou sílu, kterou by
nemohlo pouÏít i lidstvo. I my se
mÛÏeme „dát prostoupit v‰í plností
BoÏí“ (Ef 3,19). Skrze Kristovu boÏ-
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skou moc mÛÏeme mít pfiístup ke
v‰emu, „ãeho je tfieba k zboÏnému
Ïivotu“.

Klíãem k této zku‰enosti víry jsou
„vzácná a pfieveliká zaslíbení“, skrze
která se mÛÏeme stát „úãastn˘mi boÏ-
ské pfiirozenosti a uniknout zhoubû,
do níÏ svût Ïene jeho zvrácená touha“
(2 Pt 1,3.4). JeÏí‰ nabízí tutéÏ moc, se
kterou zvítûzil, takÏe v‰ichni mohou
vûrnû poslouchat a vítûznû Ïít.

Kristus nás povzbuzuje zaslíbe-
ním o vítûzství: „Kdo zvítûzí, tomu
dám usednout se mnou na trÛn,
tak jako já jsem zvítûzil a usedl
s Otcem na jeho trÛn.“ (Zj 3,21)

Úfiady JeÏí‰e Krista

Úfiady proroka, knûze a krále byly je-
dineãné. Obecnû vyÏadovaly posvû-
cující obfiad pomazání (1 Kr 19,16;
Ex 30,30; 2 S 5,3). Proroctví ukazo-
vala na budoucího Mesiá‰e – Poma-
zaného, kter˘ mûl zastávat v‰echny
tyto tfii úfiady. Kristus koná své dílo
jako prostfiedník mezi Bohem a ná-
mi skrze úfiad proroka, knûze a krá-
le. Kristus prorok nám zvûstuje BoÏí
vÛli, Kristus knûz nás zastupuje pfied
Bohem a zjevuje nám Boha a Kristus
král uplatÀuje BoÏí laskavou autori-
tu nad sv˘m lidem.

Kristus prorok. BÛh zjevil MojÏí‰ovi
KristÛv prorock˘ úfiad: „Povolám

jim proroka z jejich bratfií, jako jsi
ty. Do jeho úst vloÏím svá slova a on
jim bude mluvit v‰e, co mu pfiikáÏi.“
(Dt 18,18) Kristovi souãasníci po-
znali, Ïe se tato pfiedpovûì naplnila
(J 6,14; 7,40; Sk 3,22.23).

JeÏí‰ o sobû mluvil jako o „proro-
ku“ (L 13,33). Zvûstoval s proroc-
kou mocí (Mt 7,29) zásady BoÏího
království (Mt 5. – 7. kap.; 22,36-40)
a odhaloval budoucnost (Mt 24,
1-51; L 19,41-44).

Pfied sv˘m vtûlením Kristus sv˘m
Duchem naplnil pisatele Bible
a zjevil jim proroctví o svém utrpe-
ní i o následném oslavení (1 Pt
1,11). Po svém nanebevstoupení se
dále zjevoval svému lidu. Písmo pra-
ví, Ïe dává svému vûrnému ostatku
své „svûdectví“ – „ducha proroctví“
(Zj 12,17; 19,10; viz kapitola 17 této
knihy).

Kristus knûz. BoÏí slavnostní slib jas-
nû ustanovil Mesiá‰ovo knûÏství:
„Hospodin pfiísahal a nebude Ïelet:
Ty jsi knûz navûky podle Malkísede-
kova fiádu.“ (Î 110,4) Kristus nebyl
potomek ÁronÛv. Stejnû jako Mel-
chisedech i Kristus získal právo b˘t
knûzem na základû BoÏího ustano-
vení (Îd 5,6.10; Îd 7). Jeho pro-
stfiednické knûÏství mûlo dvû fáze:
pozemskou a nebeskou.

1. Kristovo pozemské knûÏství. JeÏí-
‰ovu pozemskou sluÏbu symbolizo-
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vala role knûze u oltáfie zápaln˘ch
obûtí. JeÏí‰ byl pro sluÏbu knûze do-
konale pfiipraven: byl prav˘ ãlovûk,
„povolal ho BÛh“, mûl ve vûcech
náleÏejících Bohu zvlá‰tní úkol pfii-
ná‰et „dary i obûti za hfiíchy“ (Îd
5,1.4.10).

Knûz mûl smifiovat vûfiící s Bohem
prostfiednictvím obûtního systému,
kter˘ pfiedstavoval zpÛsob dosaÏení
smífiení za hfiích (Lv 1,4; 4,29.31.35;
5,10; 16,6; 17,11). Proto stálé obû-
tování na oltáfii zápaln˘ch obûtí
pfiedstavovalo moÏnost neustálého
smífiení.

Tyto obûti v‰ak nestaãily. Ne-
mohly obûtujícího uãinit dokona-
l˘m, odstranit jeho hfiíchy nebo
oãistit svûdomí (Îd 10,1-4; 9,9).
Byly jen náznakem budoucího dob-
ra (Îd 10,1; srov. 9,9.23.24). Star˘
zákon fiíká, Ïe samotn˘ Mesiá‰ zau-
jme místo tûchto zvífiecích obûtí
(Î 40,7-9; Îd 10,5-9). Tyto obûti te-
dy ukazovaly na zástupné utrpení
a smifiující smrt Krista Spasitele. On,
Beránek BoÏí, se stal kvÛli nám hfií-
chem a zlofieãen˘m; jeho krev nás
oãi‰Èuje od v‰ech hfiíchÛ (2 K 5,21;
Ga 3,13; 1 J 1,7; srov. 1 K 15,3).

Bûhem své pozemské sluÏby byl
Kristus knûzem i obûtí. Jeho smrt
na kfiíÏi byla souãástí jeho knûÏské-
ho díla. Po obûti na Golgotû se jeho
pfiímluvná sluÏba soustfiedila do ne-
beské svatynû.

2. Kristovo nebeské knûÏství. KnûÏ-
ská sluÏba, kterou JeÏí‰ zahájil na
zemi, bude dokonãena v nebesích.
To, Ïe se na zemi poníÏil jako trpící
BoÏí sluÏebník, ho uschopnilo k to-
mu, aby se stal na‰ím veleknûzem
v nebesích (Îd 2,17.18; 4,15; 5,2).
Proroctví ukazuje, Ïe Mesiá‰ mûl
b˘t knûzem sedícím na BoÏím trÛ-
nu (Za 6,13). Po vzkfií‰ení byl poní-
Ïen˘ Kristus vyv˘‰en. Nyní ná‰ ve-
leknûz „usedl po pravici BoÏího trÛ-
nu v nebesích“ a slouÏí v nebeské
svatyni (Îd 8,1.2; srov. 1,3; 9,24).

Kristus zaãal svou pfiímluvnou
sluÏbu hned po svém nanebevstou-
pení. Vystupující oblak kadidla
z chrámové svatynû pfiedstavil Kris-
tovy zásluhy, modlitby a spravedl-
nost, která ãiní na‰i bohosluÏbu
a modlitby pfiíjemné Bohu. Kadidlo
mohlo b˘t obûtováno pouze na roz-
Ïhaven˘ch uhlících z oltáfie zápal-
n˘ch obûtí. To ukazuje na úzké pro-
pojení pfiímluvné sluÏby a smifiující
obûti na oltáfii. Tak je Kristovo pfií-
mluvné dílo zaloÏeno na zásluhách
jeho úplného smífiení skrze obûÈ.

Kristova pfiímluva je pro jeho lid
povzbuzením: Kristus „pfiiná‰í do-
konalé spasení tûm, kdo skrze nûho
pfiistupují k Bohu; je stále Ïiv a pfii-
mlouvá se za nû“ (Îd 7,25). ProtoÏe
je Kristus prostfiedníkem svého li-
du, v‰echny satanovy Ïaloby ztratily
svÛj právní základ (1 J 2,1; srov. Za
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3,1). Pavel si klade fieãnickou otáz-
ku: „Kdo je odsoudí?“ A pak uji‰Èu-
je, Ïe Kristus sám je na pravici BoÏí
a pfiimlouvá se za nás (¤ 8,34). JeÏí‰
potvrzuje svou prostfiednickou úlo-
hu slovy: „Amen, amen, pravím vám,
budete-li o nûco prosit Otce ve jmé-
nu mém, dá vám to.“ (J 16,23)

Kristus král. „Hospodin si postavil
trÛn na nebesích, v‰emu vládne
svou královskou mocí.“ (Î 103,19)
Je samozfiejmé, Ïe Syn BoÏí jako je-
den z Trojice má úãast na BoÏí vlá-
dû nad cel˘m vesmírem.

Kristus jako Boho-ãlovûk bude
vládnout tûm, kdo ho pfiijali jako Pá-
na a Spasitele. „TvÛj trÛn, BoÏe, je na
vûky vûkÛ a Ïezlo práva je Ïezlem tvé-
ho království.“ (Î 45,7; Îd 1,8.9)

Kristovo království nebylo zfiízeno
bez boje, neboÈ „srocují se králové ze-
mû, vládcové se spolu umlouvají pro-
ti Hospodinu a pomazanému jeho
(Mesiá‰i)“ (Î 2,2). Ale jejich plány se-
lhaly. BÛh ustanoví Mesiá‰e na svém
trÛnu v˘nosem: „Já jsem ustanovil své-
ho krále na Sijónu, na své svaté ho-
fie!“ On sám prohlásil: „Ty jsi mÛj Syn,
já jsem tû dnes zplodil.“ (Î 2,6.7; Îd
1,5) Jméno krále, kter˘ má usednout
na trÛn DavidÛv, je „HOSPODIN
NA·E SPRAVEDLNOST“ (Jr 23,5.6).
Jeho vláda je jedineãná, protoÏe na
nebeském trÛnu má vládnout jako
knûz i král (Za 6,13).

Andûl Gabriel zvûstoval Marii, Ïe
tímto mesiá‰sk˘m vládcem bude
JeÏí‰: „Na vûky bude kralovat nad
rodem Jákobov˘m a jeho království
nebude konce.“ (L 1,33) Jeho kra-
lování je znázornûno dvûma trÛny
symbolizujícími jeho podvojné krá-
lovství. „TrÛn milosti“ (Îd 4,16)
pfiedstavuje království milosti; „trÛn
slávy“ (Mt 25,31) znázorÀuje krá-
lovství slávy.

1. Království milosti. Ihned poté,
co první ãlovûk zhfie‰il, bylo ustano-
veno království milosti. Existovalo
na základû BoÏího zaslíbení. Vírou
se lidé stávali jeho obãany. Do smr-
ti Kristovy v‰ak nebylo ustaveno pl-
nû. KdyÏ JeÏí‰ na kfiíÏi zvolal
„Dokonáno jest!“, byly splnûny po-
Ïadavky pro plán vykoupení a byla
podepsána nová smlouva (srov. Îd
9,15-18).

JeÏí‰ovo prohlá‰ení „naplnil se ãas
a pfiiblíÏilo se království BoÏí“ (Mk
1,15) pfiímo poukazovalo na králov-
ství milosti, které mûlo b˘t brzy usta-
noveno jeho smrtí. Toto království
zaloÏené na díle vykoupení, ne stvo-
fiení, pfiijímá své obãany skrze zno-
vuzrození. JeÏí‰ prohlásil: „Nenaro-
dí-li se kdo z vody a z Ducha, nemÛ-
Ïe vejít do království BoÏího.“ (J 3,5;
téÏ 3,3) Pfiirovnal jeho rÛst k neoby-
ãejnému rÛstu hofiãiãného zrna
a k úãinku kvasu na mouku (Mk
4,26-32; Mt 13,33).

Adventisté sedmého dne vûfií

78

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 78



Království milosti není moÏné vi-
dût zvnûj‰ku, ale je patrné jeho pÛ-
sobení na srdce vûfiících. O tomto
království uãil JeÏí‰: „Nepfiichází tak,
abyste to mohli vypozorovat; ani se
nedá fiíci: ‘Hle, je tu’ nebo ‘je tam’!
VÏdyÈ království BoÏí je mezi vámi!“
(L 17,20.21) ¤ekl, Ïe toto království
není z tohoto svûta, ale je to králov-
ství pravdy. „Ty sám fiíká‰, Ïe jsem
král. Já jsem se proto narodil a pro-
to jsem pfii‰el na svût, abych vydal
svûdectví pravdû. KaÏd˘, kdo je
z pravdy, sly‰í mÛj hlas.“ (J 18,37)
Pavel fiekl, Ïe toto království je Kris-
tovo království „spravedlnosti, po-
koje a radosti z Ducha svatého“, do
nûhoÏ byli vûfiící pfieneseni (¤ 14,17;
Ko 1,13).

Ustanovení tohoto království bylo
bolestnou zku‰eností, která potvr-
dila, Ïe bez kfiíÏe nelze dosáhnout
koruny. JeÏí‰, Mesiá‰, Boho-ãlovûk
pfii‰el na konci své vefiejné ãinnosti
do Jeruzaléma jako právoplatn˘ dû-
dic Davidova trÛnu. Sedûl na oslát-
ku, jak to bylo Ïidovsk˘m zvykem
pfii vjezdu králÛ (Za 9,9), pfiijímal
spontánní a nad‰ené projevy pod-
pory zástupÛ. Pfii jeho triumfálním
vjezdu do svatého mûsta „mohutn˘
zástup“ prostíral na cestu své plá‰tû,
aby vytvofiily královsk˘ koberec. Od-
sekávali palmové ratolesti a volali:
„Hosanna synu Davidovu! PoÏeh-
nan˘, kter˘ pfiichází ve jménu Hos-

podinovû!“ (Mt 21,8.9) Tak se napl-
nilo Zachariá‰ovo proroctví. Nyní
se Kristus pfiedstavil jako mesiá‰sk˘
král.

Îel, jeho nárok na trÛn vzbudil
odpor. Satanova nenávist proti bez-
hfií‰nému králi dosáhla svého vr-
cholu. Bûhem dvanácti hodin ho
obhájci víry – Sanhedrin – tajnû za-
tkli, postavili pfied soud a odsoudili
k smrti.

Pfii tomto soudu JeÏí‰ vefiejnû po-
tvrdil, Ïe je Synem BoÏím a králem
svého lidu (L 23,3; J 18,33-37). Jako
odpovûì na tento svÛj nárok byl
posmû‰nû obleãen do královského
roucha a korunován ne zlatou, ale
trnovou korunou (J 19,2). V˘smû‰-
nû ho „korunovali králem“. Vojáci
ho tloukli a posmívali se: „Buì po-
zdraven, králi Ïidovsk˘!“ (J 19,3)
A kdyÏ ho fiímsk˘ guvernér Pilát
pfiedstavil národu slovy „Hle, vá‰
král!“, jeho vlastní lid ho jednomysl-
nû zavrhl a kfiiãel: „Pryã s ním, pryã
s ním, ukfiiÏuj ho!“ (J 19,14.15)

Kristus zfiídil své království milosti
na základû nejvût‰ího poníÏení –
smrti na kfiíÏi. Brzy se v‰ak jeho po-
kofiení zmûnilo ve vyv˘‰ení. Po
svém nanebevstoupení usedl spolu
s Otcem jako Knûz a Král na trÛn
v nebesích (Î 2,7.8; viz také Îd 1,3-
5; Fp 2,9-11; Ef 1,20-23). Toto uve-
dení na trÛn mu jako Synu BoÏímu
nedalo moc, kterou by pfied tím ne-
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mûl. Ale nyní jako BoÏí i lidsk˘ pro-
stfiedník mûl se svou lidskou pfiiro-
zeností poprvé úãast na nebeské
slávû a moci.

2. Království slávy. Království slávy
bylo pfiedstaveno na hofie Promû-
nûní. Tam se Kristus zjevil ve své
slávû. „Jeho tváfi záfiila jako slunce
a jeho ‰at byl oslnivû bíl˘.“ (Mt
17,2) MojÏí‰ a Eliá‰ pfiedstavovali
vykoupené. MojÏí‰ je pfiedstavite-
lem tûch, ktefií zemfieli v Kristu a bu-
dou vzkfií‰eni. Eliá‰ pfiedstavoval
vûfiící, ktefií budou pfii druhém pfií-
chodu vzati do nebe, aniÏ by zaku-
sili smrt.

Království slávy bude zfiízeno za
pfievratn˘ch událostí pfii Kristovû pfií-
chodu (Mt 24,27.30.31; 25,31.32).
Po soudu, kdyÏ skonãí prostfiednic-
ké dílo Syna ãlovûka v nebeské sva-
tyni, „Star˘ dnÛ“ – BÛh Otec – mu
odevzdá „vladafiskou moc, slávu
a království“ (Da 7,9.10.14). Potom
„království, vladafiská moc a velikost

v‰ech království pod cel˘m nebem
budou dány lidu svat˘ch Nejvy‰‰ího.
Jeho království bude království vûãné
a v‰echny vladafiské moci ho budou
uctívat a poslouchat.“ (Da 7,27)

Království slávy bude na zemi
ustanoveno na konci milenia, kdyÏ
z nebe sestoupí Nov˘ Jeruzalém (Zj
20 a 21). Pfiijetím JeÏí‰e Krista jako
svého Spasitele se mÛÏeme dnes stát
obãany jeho království milosti a pfii
jeho druhém pfiíchodu obãany jeho
království slávy. Pfied námi je Ïivot
neomezen˘ch moÏností. Îivot, kter˘
Kristus nabízí, není Ïivot naplnûn˘
neúspûchem, marn˘mi nadûjemi
a sny, ale je to Ïivot rÛstu, úspû‰ného
putování se Spasitelem. Je to Ïivot,
ve kterém se stále více projevuje pra-
vá láska, radost, pokoj, trpûlivost,
laskavost, dobrota, vûrnost, tichost
a sebeovládání (Ga 5,22.23) – tedy
plody vztahu, kter˘ JeÏí‰ nabízí v‰em,
kdo mu odevzdají svÛj Ïivot. Kdo
dokáÏe odolat takové nabídce?
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Poznámky

1. O 70 t˘dnech z proroctví Daniela, viz 70
Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy,
(General Conference of Seventh-day
Adventists, 1986), str. 3-127.

2. Pojednání o biblick˘ch základech principu
„den za rok“, viz William H. Shea, Selected
Studies on Prophetic Interpretation (Washing-
ton, D. C.: Review and Herald, 1982), str.
56-93.

3. Datování vlády Artaxerxa bylo spolehlivû ur-
ãeno na základû ãasov˘ch údajÛ olympiád,
Ptolemajového kánonu, Elefantínsk˘ch pa-
pyrÛ a klínopisn˘ch tabulek z Babylóna.

4. Viz také C. Mervyn Maxwell, God Cares
(Mountain View, CA.: Pacific Press, 1981),
1. sv., str. 216-218.

5. Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible
Difficulties (Grand Rapids, MI: Zondervan,
1982), str. 291.

6. E. G. White, The Desire of Ages (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1940), str. 530.

7. Skuteãnost, Ïe se Písmo o JeÏí‰i Kristu zmi-
Àuje jako o „jednorozeném“ a „prvoroze-
ném“ a Ïe hovofií o dni jeho poãetí, nijak
nepopírá jeho boÏskou pfiirozenost a vûã-
nou preexistenci. V˘raz „jednorozen˘“
(J 1,14; 1,18; 3,16; 1 J 4,9) pochází z fiecké-
ho v˘razu monogenes. Biblické pouÏití v˘razu
monogenes naznaãuje, Ïe tento v˘raz zname-
ná i „jedineãn˘“, „ojedinûl˘“, „zvlá‰tní“ ve v˘-
znamu neopakovatelného vztahu, ne zafia-
zení v ãase. Napfiíklad Izák je v Písmu na-
zván „Abrahamov˘m jednorozen˘m synem“,
i kdyÏ jím nebyl, ba ani ne jeho prvoroze-
n˘m synem (Gn 16,16; 21,1-21; 25,1-6). Izák
byl jedineãn˘m synem, jedin˘m svého dru-
hu, urãen˘m za Abrahamova následovníka.
„JeÏí‰ Kristus, preexistentní BÛh, boÏské
tvofiivé Slovo, se ve svém vtûlení stal v jedi-
neãném smyslu BoÏím Synem, proto je
oznaãen jako ‘monogenes’ (jednorozen˘),
tedy jedin˘ svého druhu, v˘jimeãn˘ v mno-
h˘ch aspektech svého bytí a Ïivota. Nikdo
z lidí nebyl tak dokonale uzpÛsoben˘, ne-
mûl tak jedineãn˘ vztah k Bohu, ani nevy-
konal to, co on. V˘raz ‘monogenes’ popisu-
je tedy vztah mezi Bohem – Otcem a JeÏí-
‰em Kristem – Synem, jako jednotliv˘mi

osobami Trojice. To je vztah, kter˘ patfií ke
Kristovû sloÏité, boÏsko-lidské osobnosti,
v souvislosti s ekonomií plánu spasení.“ (Com-
mittee on Problems in Bible Translation,
Problems in Bible Translation [Washington,
D. C.: Review and Herald, 1954], str. 202.)
Podobnû je to i v pfiípadû, kdy je Kristus na-
zván „prvorozen˘m“ (Îd 1,6; ¤ 8,29; Ko
1,15.18; Zj 1,5). Tento v˘raz se net˘ká ãasu,
spí‰e zdÛrazÀuje dÛleÏitost priority (srov.
Îd 12,23). V hebrejské kultufie prvorozen˘
obdrÏel rodinná práva. Tak i JeÏí‰ Kristus, ja-
ko prvorozen˘ z lidí, získal zpût práva, která
ãlovûk ztratil. Stal se nov˘m Adamem, no-
v˘m „prvorozen˘m“, tedy hlavou lidstva.
Biblická zmínka o dni poãetí JeÏí‰e se zaklá-
dá na pfiedstavû o jednorozen˘ch a prvoro-
zen˘ch. Mesiá‰ská pfiedpovûì: „Ty jsi mÛj
Syn, já jsem tû dnes zplodil“ (Î 2,7), se pod-
le souvislostí t˘ká JeÏí‰ova vtûlení (Îd 1,6),
vzkfií‰ení (Sk 13,33; srov. v. 30) anebo ná-
stupu na trÛn (Îd 1,3.5).

8. Dal‰í dÛvod vypl˘vá z pravidel fiecké grama-
tiky. (1) V˘raz „Pán“ je pouÏit bez urãitého
ãlenu. Septuaginta pfiekládá jméno JHVH
slovem kyrios bez ãlenu. V˘raz kyrios, kter˘ je
pouÏit v Novém zákonû, bez ãlenu ãasto
oznaãuje Boha, Hospodina (napfi. Mt 7,21;
8,2.6.25). (2) Jeden ãlen kvalifikuje dvû pod-
statná jména. Napfi. Kristus je pfiedstaven ja-
ko BÛh ve v˘razech „pfiíchod slávy velkého
Boha a na‰eho Spasitele JeÏí‰a Krista“ (2 Pt
1,1). (3) JestliÏe je v pfiípadû dvou substantiv
druhé v genitivu bez ãlenu, pro obû sub-
stantiva se kvalita jednoho pfiisuzuje druhé-
mu. Podobnû tedy, jak se v ¤ 1,17.18 hovofií
o „BoÏí spravedlnosti“ a o „BoÏím hnûvu“,
i JeÏí‰ je pfiedstaven jako „Syn BoÏí“ (L 1,35).

9. E. G. White, „The True Sheep Respond to
the Voice of the Shepherd“, Sings of the
Times, 27. listopad 1893, str. 54.

10. E. G. White, Patriarchs and Prophets, str. 34.
11. Adventistiãtí autofii ãasto pouÏívali tyto v˘razy

pro oznaãení JeÏí‰ova ztotoÏnûní se s lid-
stvem, ale nikdy ne v tom smyslu, Ïe by Pán
JeÏí‰ byl nûjak˘m zpÛsobem hfií‰n˘. Oficiální
stanovisko kfiesÈanské církve v cel˘ch dûjinách
zastávalo úplnou bezhfií‰nost JeÏí‰e Krista.

12. Kristus vzal na sebe „stejné du‰evní i tûlesné
sklony“ jako jeho souãasníci (E. G. White,
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„Notes of Travel“, Advent Review and Sabbath
Herald, 10. únor 1885, str. 81) – lidskou pfii-
rozenost oslabenou po stránce „tûlesné, du-
‰evní i mravní hodnoty“ – i kdyÏ ne‰lo o ne-
mravnost, ale o úplnou bezhfií‰nost (E. G.
White, „In All Points Templted Like As We
Are“, Sings, 3. prosinec 1902, str. 2; E. G.
White, Desire of Ages, str. 49).

13. Henry Melvill, v díle Sermons by Henry
Melvill, C. P. McIlvaine (New York, N. Y.:
Stanford and Swords, 1844), str. 47.
„Chatrností padlého lidstva“ (innocent in-
firmities) mínil hlad, bolest, Ïal atd. Tento
názor na Kristovu pfiirozenost pfied pádem
a po pádu ãlovûka do hfiíchu nazval „orto-
doxním uãením“ (tamtéÏ).

14. E. G. White, Letter 8, 1895 v The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, Francis D.
Nichol, rev. vyd. (Washington, D. C.:
Review and Herald, 1980), 5. sv., str.
1128.1129; cit. SDA Bible Commentary, rev.
vyd., 7. sv., str. 426.

15. Cit. E. G. White, „In Gethsemane“, Signs, 
9. prosinec 1987, str. 3; E. G. White v SDA
Bible Commentary, rev. vyd., 7. sv., str. 927.

16. Brooke F. Wescott, The Epistle to the Hebrews
(Grand Rapids, MI: Wm, B. Eerdmans,
1950), str. 59.

17. F. F. Bruce, Commentary on the Epistle to the
Hebrews (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerd-
mans, 1972), str. 85.86.

18. E. G. White, „The Temptation of Christ“,
Review and Herald, 1. duben 1875, str. 3.

19. Philip Schaff, The Person of Christ (New York,
NY: George H. Doran, 1913), str. 35.36.

20. Karl Ullmann, An Apologetic View of the Sinless
Character of Jesus, The Biblical Cabinet; nebo
Hermeneutical Exegetical and Philological
Library (Edinburgh, Thomas Clark, 1842),
37. sv., str. 11.

21. E. G. White, „In Gethsemane“, Signs, 9.
prosinec 1897, str. 3; cit. E. G. White, Desire
of Ages, str. 266.

22. E. G. White, Letter 8, 1895, v SDA Bible
Commentary, 5. sv., str. 1128.1129. Za dob
E. G. Whiteové se slovo „Propensity“, z la-
tinského propensus, chápalo jako „pfiirozená
náklonnost, sklon“ (Webster’s Collegiate Dictio-
nary, 3. vyd., [Springfield, MA: G. and C.
Merriam Co., 1916]); cit. v Nuttall’s Standard
Dictionary of the English Language (Boston,
MA: De Wolfe, Fiske and Co., 1886). Podle
Webstera se chápalo jako „dispozice ãi ná-
chylnost k nûãemu (v morálním smyslu);
pfiirozená náchylnost konat dobro nebo zlo;
zamûfiení, tendence“ (Webster’s International
Dictionary of the English Language [Spring-
field, MA: G. and C. Merriam and Co.,
1890]). Henry Melvill, kterého E. G.
Whiteová ãasto citovala, napsal: „I kdyÏ
[Kristus] vzal na sebe lidskou pfiirozenost
s chatrností padlého lidstva, nevzal ji s jejími
hfií‰n˘mi sklony. Zde zasáhlo boÏství. Pannu
zastínil Duch svat˘, kter˘ dovolil, aby plod
z jejího Ïivota byl poznamenán slabostí, ale
zamezil hfií‰nost. Jeho pÛsobením se naro-
dila lidská bytost podfiízená bolesti a utrpe-
ní, ale pfiesto ãistá a neposkvrnûná. Byl to
ãlovûk schopn˘ plakat, ale nehfie‰it; proÏívat
úzkost, ale nepáchat nepravost; ãlovûk kraj-
nû soucitn˘ s bídou lidí, dalek v‰ak toho,
aby ji pÛsobil.“ (Melvill, str. 47) Viz Tim Poi-
rier, „A Comparison of the Christology of Ellen
White and Her Literary Sources“ (nepubl. MS,
Ellen G. Whiteová, Inc., General Conferen-
ce of Seventh-day Adventists, Washington,
D. C.).

23. E. G. White, „Temptation of Christ“, Review
and Herald, 13. fiíjen 1874, str. 1; cit. E. G.
White v SDA Bible Commentary, 7. sv., str. 904.
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BÛh, vûãn˘ Duch, spolupÛsobil s Ot-
cem a Synem pfii stvofiení, vtûlení a vy-
koupení. Inspiroval pisatele Bible.
NaplÀoval KristÛv Ïivot mocí. Zve
a pfiesvûdãuje lidi. Ty, ktefií ho poslech-
nou, obnovuje a promûÀuje k BoÏímu
obrazu. Poslán Otcem a Synem, aby byl
vÏdy s BoÏími dûtmi, obdarovává cír-
kev duchovními dary, zmocÀuje ji k vy-
dávání svûdectví o Kristu a v souladu
s Písmem ji uvádí do ve‰keré pravdy
(Gn 1,1.2; L 1,35; 2 Pt 1,21; L 4,18;
Sk 10,38; 2 K 3,18; Ef 4,11.12; Sk 1,8;
J 14,16-18.26; 15,26.27; 16,7-13).

Základní vûrouãné v˘roky, 5
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5
UkfiiÏování JeÏí‰ovy následovníky
zmátlo, sklíãilo a vydûsilo; zmrtv˘ch-
vstání v‰ak do jejich Ïivota pfiineslo
nové svûtlo. KdyÏ Kristus zlomil
okovy smrti, v jejich srdcích znovu
zasvitlo království BoÏí.

V jejich nitru se rozhofielo neuha-
sitelné nad‰ení. Zmizely rozdíly,
které pfied nûkolika t˘dny vytvofiily
mezi uãedníky nepfiíjemné bariéry.
Vzájemnû si vyznali své chyby a více
se otevfieli JeÏí‰i, svému Králi, kter˘
ode‰el do nebe.

Jednota tohoto kdysi rozpt˘lené-
ho stádce rostla kaÏd˘m dnem, kte-
r˘ strávili na modlitbách. Jednoho
nezapomenutelného dne chválili
Boha. Pojednou pro‰el jejich stfie-
dem hluk podobající se hukotu sil-
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ného vichru. Na hlavu kaÏdého
z nich sestoupily ohnivé plameny,
jako kdyby se Ïár v jejich srdcích
stal viditeln˘m. Duch svat˘ na nû se-
stoupil jako nespoutan˘ oheÀ.

Naplnûni Duchem nemohli po-
tlaãit novou horlivou lásku a radost
v JeÏí‰i. Vefiejnû a s nad‰ením zaãali
hlásat dobrou zprávu o spasení. Zá-
stupy místních obãanÛ a poutníci
z mnoha národÛ se shromáÏdili
u budovy, protoÏe jejich pozornost
upoutal nezvykl˘ zvuk. KdyÏ ve svém
vlastním jazyku sly‰eli mocná svû-
dectví o BoÏích pfiedivn˘ch ãinech
z úst prost˘ch GalilejcÛ, byli zmate-
ni a naplnûni úÏasem.

Nûktefií fiíkali: „Tomu nerozumí-
me. Co to znamená?“ Jiní se snaÏili
celou vûc pfiejít slovy: „Jsou opilí!“
„Tak to není!“ zvolal Petr do hluku
davu. „VÏdyÈ je teprve devût hodin
ráno. Co jste sly‰eli nebo vidûli, se
dûje, protoÏe zmrtv˘chvstal˘ JeÏí‰
Kristus byl pov˘‰en na pravici BoÏí
a dává nám nyní Ducha svatého.“
(Sk 2)

Kdo je Duch svat˘?

Bible zjevuje, Ïe Duch svat˘ je oso-
ba, nikoli nûjaká neosobní síla.
V˘roky jako „toto je rozhodnutí
Ducha svatého i na‰e...“ (Sk 15,28)
ukazují, Ïe první vûfiící jej povaÏo-
vali za osobu. Kristus také o nûm

mluvil jako o dal‰í osobû. ¤ekl: „On
mû oslaví, neboÈ vám bude zvûsto-
vat, co pfiijme ode mne.“ (J 16,14)
KdyÏ Písmo hovofií o trojjediném
Bohu, zmiÀuje se o Duchu jako
o osobû (Mt 28,19; 2 K 13,13).

Duch svat˘ se projevuje osobnû.
Trápí se (Gn 6,3), uãí (L 12,12), ob-
viÀuje (J 16,8 Kral.), vede církev
(Sk 13,2), pomáhá a pfiimlouvá se
(¤ 8,26), inspiruje (2 Pt 1,21) a po-
svûcuje (1 Pt 1,2). Tuto ãinnost ne-
mÛÏe konat pouhá síla, vliv nebo
BoÏí vlastnost. To mÛÏe ãinit jen
osoba.

Duch svat˘ je prav˘ BÛh

Písmo povaÏuje Ducha svatého za
Boha. Petr fiekl Ananiá‰ovi, Ïe lha-
ním Duchu svatému nelhal „lidem,
ale Bohu“ (Sk 5,3.4). JeÏí‰ definoval
neodpustiteln˘ hfiích jako „rouhání
proti Duchu svatému“ slovy: „Kdo
by fiekl slovo proti Duchu svatému,
tomu nebude odpu‰tûno v tomto
vûku ani v budoucím.“ (Mt 12,31.32)
Toto mÛÏe platit pouze tehdy, je-li
Duch svat˘ BÛh.

Písmo pfiipisuje Duchu svatému
boÏské vlastnosti. On je Ïivot. Pavel
se o nûm zmiÀuje jako o „Duchu Ïi-
vota“ (¤ 8,2). On je pravda. Kristus
jej nazval „Duchem pravdy“ (J 16,13).
V˘razy „láska z Ducha“ (¤ 15,30)
a „svat˘ Duch BoÏí“ (Ef 4,30) uka-
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zují, Ïe láska a svatost jsou souãásti
jeho pfiirozenosti.

Duch svat˘ je v‰emohoucí. Dává
duchovní dary. „Udûluje kaÏdému
zvlá‰tní dar, jak sám chce.“ (1 K
12,11) Je v‰udypfiítomn˘. „Bude“
s BoÏím lidem „na vûky“ (J 14,16).
Nikdo nemÛÏe uniknout jeho vlivu
(Î 139,7-10). Je také v‰evûdoucí,
neboÈ „Duch zkoumá v‰echno,
i hlubiny BoÏí“ a „nikdo nepoznal,
co je v Bohu, neÏ Duch BoÏí“ (1 K
2,10.11).

BoÏí ãiny jsou také spojeny s Du-
chem svat˘m. PÛsobil pfii stvofiení
i vzkfií‰ení. Jób fiekl: „Duch BoÏí mû
uãinil, dech V‰emohoucího mû oÏi-
vil.“ (Jb 33,4) Îalmista napsal: „Sesí-
lá‰-li svého ducha, jsou stvofieni
znovu.“ (Î 104,30) Pavel prohlásil:
„Ten, kdo vzkfiísil z mrtv˘ch Krista
JeÏí‰e, obÏiví i va‰e smrtelná tûla
Duchem, kter˘ ve vás pfieb˘vá.“
(¤ 8,11)

Zázrak zpfiítomnûní boÏského
Krista v Marii nemohl zpÛsobit nû-
jak˘ neosobní vliv nebo stvofiená by-
tost, ale pouze v‰udypfiítomn˘ osob-
ní BÛh. O Letnicích Duch svat˘
zpfiítomnil Boho-ãlovûka JeÏí‰e ve
v‰ech, kdo ho ochotnû pfiijali.

Duch svat˘ je povaÏován za rovné-
ho Otci i Synu v kfiestní formuli (Mt
28,19), v apo‰tolském poÏehnání
(2 K 13,13) a v pojednání o du-
chovních darech (1 K 12,4-6).

Duch svat˘ a Trojice

BÛh Duch svat˘ byl od vûãnosti tfie-
tí osobou Trojice. Otec, Syn a Duch
svat˘ jsou existenãnû svébytní.
Aãkoli jsou si v‰ichni rovni, existuje
v Trojici urãité rozdûlení funkcí (viz
kapitola 2 této knihy).

Pravdû o Bohu Duchu svatém nej-
lépe porozumíme prostfiednictvím
JeÏí‰e. KdyÏ Duch pfiichází k vûfií-
cím, pfiichází jako „Duch KristÛv“,
nepfiichází sám od sebe nebo z vlast-
ního povûfiení. Jeho ãinnost v dû-
jinách je soustfiedûna na Kristovo
poslání záchrany. Duch svat˘ pÛso-
bil pfii Kristovû narození (L 1,35),
pfii kfitu potvrdil poãátek jeho vefiej-
ného pÛsobení (Mt 3,16.17) a pfii-
nesl lidstvu poÏehnání Kristovy smír-
né obûti a zmrtv˘chvstání (¤ 8,11).

Zdá se, Ïe Duch svat˘ plní v Troji-
ci funkci vykonavatele. KdyÏ Otec
dal svûtu svého Syna (J 3,16), byl Syn
poãat z Ducha svatého (Mt 1,18-20).
Duch svat˘ pfii‰el naplnit a uskuteã-
nit jejich plán.

Pfiítomnost Ducha svatého pfii stvo-
fiení ukazuje na jeho aktivní úãast
ve stvofiitelském díle (Gn 1,2). PÛ-
vod a zachování Ïivota závisí na je-
ho pÛsobení; jeho odchod zna-
mená smrt. Písmo praví, Ïe kdyby
BÛh „svého ducha i dech jen pro se-
be stáhl, tu by v‰echno tvorstvo rá-
zem vyhynulo, ãlovûk by se obrátil
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v prach“ (Jb 34,14.15; srov. 33,4).
Stopy stvofiitelského pÛsobení Du-
cha svatého mÛÏeme vidût v jeho
díle nového stvofiení v kaÏdém ãlo-
vûku, kter˘ se otevírá Bohu. BÛh
koná své dílo v jednotlivcích skrze
Ducha Stvofiitele. A tak ve vtûlení,
stvofiení i novém stvofiení Duch pfii-
chází naplnit BoÏí zámûr.

Zaslíben˘ Duch

BoÏím úmyslem bylo, abychom se
stali místem, kde by pfieb˘val Duch
svat˘ (viz 1 K 3,16). Hfiích Adama
a Evy je oddûlil od ráje i od trvalé
pfiítomnosti Ducha. Toto oddûlení
se stále prohlubuje. Rozsah zla pfied
potopou vedl Boha k prohlá‰ení:
„MÛj Duch se nebude s ãlovûkem
vûãnû zaneprazdÀovat.“ (Gn 6,3)

Ve starozákonních dobách Duch
zmocÀoval jednotlivce k vykonává-
ní zvlá‰tních úkolÛ (Nu 24,2; Sd
6,34; 1 S 10,6). Obãas pÛsobil „v li-
dech“ (Ex 31,3; Iz 63,11). Bezpo-
chyby si skuteãnû vûfiící lidé vÏdycky
uvûdomovali pfiítomnost Ducha sva-
tého, ale proroctví pfiedpovídalo vy-
lití Ducha „na kaÏdé tûlo“ (Jl 3,1) –
dobu, kdy se mohutn˘ projev Du-
cha stane poãátkem nového vûku.

Dokud svût zÛstával v rukou uchva-
titele, nemohlo nastat vylití plnosti
Ducha. Dfiíve neÏ k tomu mohlo do-
jít, musel Kristus vykonat svou po-

zemskou sluÏbu a pfiinést smírnou
obûÈ. Jan Kfititel ukazoval na Kristo-
vu sluÏbu jako na sluÏbu Ducha,
kdyÏ fiekl: „Já vás kfitím vodou“, ale
„on vás bude kfitít Duchem svat˘m“
(Mt 3,11). Evangelia v‰ak nemluví
o tom, Ïe by JeÏí‰ kfitil Duchem sva-
t˘m. Jen nûkolik hodin pfied svou
smrtí JeÏí‰ sv˘m uãedníkÛm zaslíbil:
„Já poÏádám Otce a on vám dá ji-
ného Pfiímluvce, aby byl s vámi na
vûky – Ducha pravdy.“ (J 14,16.17)
ObdrÏeli zaslíben˘ kfiest Duchem
u kfiíÏe? V pátek pfii ukfiiÏování se
neukázala Ïádná holubice, ale jen
temnota a blesky!

Teprve po svém zmrtv˘chvstání
dechl JeÏí‰ Ducha na své uãedníky
(J 20,22). ¤ekl: „Hle, sesílám na vás,
co slíbil mÛj Otec; zÛstaÀte ve mûstû,
dokud nebudete vyzbrojeni mocí
z v˘sosti.“ (L 24,49) Tuto moc mûli
pfiijmout, aÏ „Duch svat˘ na nû se-
stoupí a uãiní je svûdky aÏ na sám
konec zemû“ (Sk 1,8).

Jan pí‰e: „Dosud totiÏ Duch nebyl
dán, neboÈ JeÏí‰ je‰tû nebyl osla-
ven.“ (J 7,39) Pfiedpokladem pro
vylití Ducha svatého bylo Otcovo
pfiijetí Kristovy obûti.

Nov˘ vûk nastal aÏ tehdy, kdyÏ ná‰
vítûzn˘ Pán usedl na nebesk˘ trÛn.
Teprve potom mohl seslat Ducha
svatého v jeho plnosti. Petr fiíká, Ïe
kdyÏ „byl vyv˘‰en na pravicí BoÏí...
seslal“ Ducha svatého (Sk 2,33) na
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své uãedníky, ktefií se v touÏebném
oãekávání této události „v‰ichni
svornû a vytrvale modlili“ (Sk 1,5.14).
O Letnicích, padesát dní po ukfiiÏo-
vání na Golgotû, nastala nová éra
s plnou mocí pfiítomnosti Ducha.
„Náhle se strhl hukot s nebe, jako
kdyÏ se Ïene prudk˘ vítr, a naplnil
cel˘ dÛm... v‰ichni byli naplnûni
Duchem svat˘m.“ (Sk 2,2-4)

Poslání JeÏí‰e a Ducha svatého by-
la na sobû zcela závislá. Plnost Du-
cha svatého se nemohla projevit,
dokud JeÏí‰ nesplnil své poslání.
A naopak JeÏí‰ byl poãat z Ducha
(Mt 1,8-21), pokfitûn Duchem (Mk
1,9.10), veden Duchem (L 4,1), skr-
ze Ducha také konal zázraky (Mt
12,24-32), obûtoval se na Golgotû
mocí Ducha (Îd 9,14.15) a byl Du-
chem také vzkfií‰en (¤ 8,11).

JeÏí‰ byl prvním ãlovûkem, kter˘
zakusil plnost Ducha svatého. ÚÏas-
nou pravdou je, Ïe ná‰ Pán je ocho-
ten vylít svého Ducha na v‰echny,
ktefií po nûm upfiímnû touÏí.

Poslání Ducha svatého

Veãer pfied JeÏí‰ovou smrtí uãedníky
velice zarmoutila Kristova slova o je-
ho blízkém odchodu. On je v‰ak
hned také ujistil, Ïe pfiijmou Ducha
svatého jako jeho osobního zástup-
ce. NezÛstanou opu‰tûni jako sirot-
ci (J 14,18).

PÛvod poslání. Nov˘ zákon pfiedsta-
vuje Ducha svatého jedineãn˘m
zpÛsobem. Je jmenován „Duchem
JeÏí‰ov˘m“ (Sk 16,7), „Duchem je-
ho Syna“ (Ga 4,6), „Duchem Bo-
Ïím“ (¤ 8,9), „Duchem Kristov˘m“
(¤ 8,9; 1 Pt 1,11) a „Duchem JeÏí‰e
Krista“ (Fp 1,19). Kdo v‰ak poslal
Ducha svatého – JeÏí‰ Kristus nebo
BÛh Otec?

KdyÏ Kristus odhalil pÛvod poslá-
ní Ducha svatého ve ztraceném svû-
tû, zmínil se o dvou zdrojích. Pfie-
dev‰ím mluví o Otci: „Já poÏádám
Otce a on vám dá jiného Pfiímluv-
ce.“ (J 14,16; 15,26 – „od Otce“) Kfiest
Duchem svat˘m nazval „zaslíbením
Otcov˘m“ (Sk 1,4). Na druhém mís-
tû se zmiÀuje o sobû: „Po‰lu ho [Du-
cha] k vám.“ (J 16,7) Takto Duch
svat˘ vychází od Otce i Syna.

Jeho poslání svûtu. Uznat, Ïe Kristus
je Pánem, mÛÏeme jedinû pod vli-
vem Ducha svatého. „Nikdo nemÛ-
Ïe fiíci ‘JeÏí‰ je Pán’, leã v Duchu
svatém.“ (1 K 12,3)

Je nám dáno uji‰tûní, Ïe skrze Du-
cha svatého Kristus, kter˘ je „pra-
v˘m svûtlem“, osvûcuje „kaÏdého
ãlovûka pfiicházejícího na svût“
(J 1,9). Jeho posláním je „pfiesvûd-
ãit svût o hfiíchu, spravedlnosti
a soudu“ (J 16,8).

Za prvé, Duch svat˘ v nás probou-
zí hluboké pfiesvûdãení o hfiíchu,
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zvlá‰tû o hfiíchu nepfiijetí Krista
(J 16,9). Za druhé, Duch v‰echny
vybízí k pfiijetí Kristovy spravedlnos-
ti. Za tfietí, Duch nás pfied soudem
varuje tím, Ïe v hfiíchem zatemnûlé
mysli probouzí poznání nutnosti
pokání a obrácení.

JestliÏe jsme ãinili pokání, mÛÏeme
b˘t znovuzrozeni skrze kfiest vodou
a Duchem svat˘m (J 3,5). ProtoÏe
v nás pfieb˘vá Duch KristÛv, zaãneme
Ïít nov˘m Ïivotem.

Jeho pÛsobení na vûfiící. Vût‰ina textÛ
o Duchu svatém se t˘ká jeho vztahu
k BoÏímu lidu. Jeho posvûcující vliv
vede k poslu‰nosti (1 Pt 1,2), ale ni-
kdo nemÛÏe proÏívat trvalou pfií-
tomnost Ducha bez splnûní urãit˘ch
podmínek. Petr prohlásil, Ïe BÛh
dal Ducha tûm, ktefií ho poslouchají
(Sk 5,32).1 Proto jsou vûfiící varová-
ni, aby neodporovali Duchu, neza-
rmucovali ho a neuha‰ovali Ducha
(Sk 7,51; Ef 4,30; 1 Te 5,19).

Co Duch koná pro vûfiící?
1. Pomáhá vûfiícím. V úvodu své

promluvy o Duchu svatém jej Kristus
naz˘vá „jin˘m Pfiímluvcem“ (J 14,16).
¤ecké slovo Paraklétos se pfiekládá
termínem „Pomocník“, „Utû‰itel“,
„Rádce“ a mÛÏe také znamenat
„Prostfiedník“ nebo „Obhájce“.

Názvem Paraklétos oznaãuje Pís-
mo také Krista. Je na‰ím Obhájcem
a Pfiímluvcem pfied Otcem. „Toto

vám pí‰u, dûti moje, abyste nehfie‰i-
li. Av‰ak zhfie‰í-li kdo, máme u Otce
pfiímluvce, JeÏí‰e Krista spravedlivé-
ho.“ (1 J 2,1)

Kristus jako Pfiímluvce, Prostfied-
ník a Pomocník nás pfiedstavuje
Bohu a zjevuje nám Boha. Podob-
nû nás Duch vede ke Kristu a zjevu-
je nám Kristovu milost. To také vy-
svûtluje, proã je Duch naz˘ván „Du-
chem milosti“ (Îd 10,29). Jedním
z jeho nejvût‰ích darÛ je udûlení
Kristovy spásné milosti lidem (1 K
15,10; 2 K 6,1).

2. Pfiiná‰í Kristovu pravdu. Kristus
naz˘val Ducha svatého „Duchem
pravdy“ (J 14,17; 15,26; 16,13). K je-
ho pÛsobení patfií také pfiipomíná-
ní v‰eho, co nám JeÏí‰ fiekl (J 14,26)
a uvedení do „ve‰keré pravdy“
(J 16,13). Jeho poselství svûdãí o Je-
Ïí‰i Kristu (J 15,26). JeÏí‰ fiekl: „Ne-
bude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit, co usly‰í. A oznámí vám, co
má pfiijít. On mû oslaví, neboÈ vám
bude zvûstovat, co pfiijme ode
mne.“ (J 16,13.14)

3. ZpfiítomÀuje Krista. Duch svat˘
nepfiiná‰í jen poselství o Kristu, ale
Krista také zpfiítomÀuje. JeÏí‰ fiekl:
„Prospûje vám, abych ode‰el. KdyÏ
neodejdu, Pfiímluvce [Duch svat˘ –
J 14,16.17] k vám nepfiijde. Odejdu-
li, po‰lu ho k vám.“ (J 16,7)

JeÏí‰ omezen sv˘m lidstvím nebyl
v‰udypfiítomn˘. Bylo proto uÏiteã-
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né, Ïe ode‰el. Skrze Ducha mÛÏe
b˘t stále v‰ude. JeÏí‰ fiekl: „Já poÏá-
dám Otce a on vám dá jiného Pfií-
mluvce, aby byl s vámi na vûky – Du-
cha pravdy.“ (J 14,16) Uji‰Èuje uãed-
níky: „[Duch svat˘] s vámi zÛstává
a ve vás bude. Nezanechám vás osifie-
lé, pfiijdu k vám.“ (J 14,17.18) „Duch
svat˘ je KristÛv zástupce bez lidské
pfiirozenosti a na ní nezávisl˘.“2

Pfii vtûlení Duch svat˘ zpfiítomnil
Krista v ãlovûku – v Marii. O Letni-
cích Duch zpfiítomnil vítûzného
Krista svûtu. Kristova zaslíbení „ni-
kdy tû neopustím a nikdy se tû ne-
zfieknu“ (Îd 13,5) a „já jsem s vámi
po v‰ecky dny aÏ do skonání tohoto
vûku“ (Mt 28,20) se uskuteãÀují
skrze Ducha. Z tohoto dÛvodu No-
v˘ zákon naz˘vá Ducha svatého „Du-
chem JeÏí‰e Krista“, coÏ je termín,
kter˘ nebyl nikdy pouÏit ve Starém
zákonû (Fp 1,19).

Jako Otec a Syn si prostfiednic-
tvím Ducha ãiní pfiíbytek u vûfiících
(J 14,23), tak mohou i vûfiící pfieb˘-
vat v Kristu jedinû skrze Ducha.

4. Vede ãinnost církve. ProtoÏe
Duch svat˘ zpfiítomÀuje Krista, je na
zemi jeho prav˘m zástupcem. Jako
trvalá autorita ve vûcech víry a uãe-
ní vede církev v plném souladu
s Biblí. „V˘razn˘m rysem protestan-
tismu – bez nûhoÏ by protestantis-
mus neexistoval – je, Ïe Duch svat˘
je prav˘m zástupcem nebo nástup-

cem Krista na zemi. B˘t závisl˘m na
organizaci, vÛdcích nebo moudros-
ti lidí znamená postavit lidské na
místo BoÏího.“3

Duch svat˘ se úãastnil správy apo‰-
tolské církve. Skrze modlitbu a pÛst ji
vedl pfii volbû misionáfiÛ (Sk 13,1-4).
Zvolení jednotlivci byli známí svou
otevfieností pro pÛsobení Ducha.
Kniha SkutkÛ je popisuje jako „napl-
nûné Duchem svat˘m“ (Sk 13,9.52).
To on vedl jejich ãinnost (Sk 16,6.7).
Pavel pfiipomínal star‰ím církve, Ïe
byli na své místo ustanoveni Du-
chem svat˘m (Sk 20,28).

Duch svat˘ hrál dÛleÏitou roli pfii
fie‰ení váÏn˘ch problémÛ, které
ohroÏovaly jednotu církve. Písmo
uvádí rozhodnutí prvního církevní-
ho koncilu slovy: „Toto jest rozhod-
nutí Ducha svatého i na‰e...“ (Sk
15,28)

5. Dává církvi zvlá‰tní dary. Duch
svat˘ udûlil BoÏímu lidu zvlá‰tní da-
ry. V starozákonních dobách „Duch
HospodinÛv“ sestoupil „na“ jednot-
livce a dával jim mimofiádnou moc
vést a vysvobozovat Izraele (Sd 3,10;
6,34; 11,29 atd.) a schopnost proro-
kovat (Nu 11,17.25.26; 2 S 23,2).
Duch sestoupil na Saula a Davida,
kdyÏ byli pomazáni za vÛdce BoÏího
lidu (1 S 10,6.10; 16,13). Nûkteré li-
di Duch uschopnil vykonat jedineã-
né umûlecké dílo (Ex 28,3; 31,3;
35,30-35).
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V dobû prvotní církve Kristus udû-
loval církvi své dary prostfiednictvím
Ducha svatého. Duch svat˘ roz-
dûloval tyto duchovní dary vûfiícím
podle svého uváÏení a pro uÏitek ce-
lé církve (Sk 2,38; 1 K 12,7-11). Dá-
val zvlá‰tní moc potfiebnou k hlásá-
ní evangelia aÏ do konãin zemû (Sk
1,8; viz kapitola 16 této knihy).

6. NaplÀuje srdce vûfiících. Pavlova
otázka uãedníkÛm v Efezu „KdyÏ
jste uvûfiili, pfiijali jste Ducha svaté-
ho?“ (Sk 19,2) je velmi dÛleÏitou
otázkou pro kaÏdého vûfiícího.

KdyÏ Pavel obdrÏel zápornou od-
povûì, vloÏil na tyto uãedníky ruce
a oni pfiijali kfiest Ducha svatého
(Sk 19,6).

Tato událost ukazuje, Ïe pfiesvûd-
ãení o hfiíchu, které pÛsobí Duch
svat˘ a Ïivot naplnûn˘ Duchem jsou
dvû odli‰né zku‰enosti.

JeÏí‰ zdÛraznil nezbytnost narození
z vody a z Ducha (J 3,5). Tûsnû pfied
sv˘m nanebevstoupením pfiikázal,
aby noví vûfiící byli pokfitûni „ve jmé-
no Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt
28,19). V souladu s tímto pfiíkazem
Petr kázal, Ïe „dar Ducha svatého“ je
tfieba pfiijmout pfii kfitu (Sk 2,38).
I Pavel potvrzuje dÛleÏitost kfitu Du-
chem svat˘m (viz kapitola 14 této kni-
hy) a naléhavû vyz˘vá, aby vûfiící „byli
naplnûni Duchem“ (Ef 5,19).

Naplnûní Duchem svat˘m nás
pfietvofiuje k BoÏímu obrazu a dílo

posvûcení, které zaãalo pfii znovu-
zrození, dále pokraãuje. BÛh nás
podle svého milosrdenství zachrá-
nil „obmytím, jímÏ jsme se znovu zro-
dili k novému Ïivotu skrze Ducha
svatého. Bohatû na nás vylil svého
Ducha skrze JeÏí‰e Krista, na‰eho
Spasitele.“ (Tt 3,5.6)

„Nepfiítomnost Ducha ãiní sluÏ-
bu evangelia bezmocnou. MÛÏeme
b˘t vzdûlaní, mít talent, v˘mluv-
nost i v‰echny pfiirozené nebo zís-
kané dovednosti, ale bez pfiítom-
nosti Ducha BoÏího nelze nikoho
oslovit a Ïádn˘ hfií‰ník nebude zís-
kán pro Krista. Na druhé stranû,
jsou-li spojeni s Kristem, vlastní-li
dary Ducha, pak nejchud‰í a nej-
nevzdûlanûj‰í z jeho uãedníkÛ bu-
dou mít sílu, která bude pÛsobit
na srdce. BÛh je uãiní nástrojem
pro pÛsobení nejmocnûj‰í autority
ve vesmíru.“4

Duch je Ïivotnû dÛleÏit˘. V‰echny
zmûny, které v nás Kristus pÛsobí,
se dûjí pÛsobením Ducha svatého.
Jako vûfiící bychom si mûli stále
uvûdomovat, Ïe bez Ducha nedo-
káÏeme vykonat nic (J 15,5).

Dnes Duch svat˘ zamûfiuje na‰i
pozornost na nejvût‰í dar lásky, kte-
r˘ BÛh poskytuje ve svém Synu. Na-
léhá, abychom neodporovali jeho
v˘zvám, ale pfiijali jedin˘ zpÛsob,
jak se smífiit se sv˘m milujícím
a dobrotiv˘m Otcem.
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(Mountain View, CA: Pacific Press, 1978),
str. 49.50.

2. E. G. White, Desire of Ages, str. 669.

3. LeRoy E. Froom, The Coming of the Comforter,
rev. vyd. (Washington, D. C.: Review and
Herald, 1949), str. 66.67.

4. E. G. White, Testimonies for the Church
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1948),
sv. 8., str. 21.22.
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BÛh je Stvofiitel v‰eho a v Písmu podal
spolehlivou zprávu o své stvofiitelské
ãinnosti. V ‰esti dnech Pán stvofiil „ne-
be i zemi“ i v‰echno pozemské tvorstvo
a odpoãinul sedmého dne onoho první-
ho t˘dne. Tak ustanovil sobotu jako tr-
val˘ památník svého dokonãeného
stvofiitelského díla. První muÏ a Ïena
byli uãinûni k BoÏímu obrazu jako vr-
cholné dílo stvofiení. ObdrÏeli vládu
nad svûtem a zodpovûdnost peãovat
o nûj. Svût byl po dokonãeném stvofiení
„velmi dobr˘“ a zvûstoval BoÏí slávu
(Gn 1,2; Ex 20,8-11; Î 19,2-7; 33,6.9;
104; Îd 11,3).

Základní vûrouãné v˘roky, 6
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6
Biblická zpráva je prostá. Na BoÏí
stvofiitelsk˘ pfiíkaz se okamÏitû obje-
vilo „nebe, zemû, mofie a v‰echno,
co je v nich“ (Ex 20,11). V pouh˘ch
‰esti dnech do‰lo ke zmûnû od
„pusté a prázdné zemû“ k planetû
plné Ïivota, hemÏící se zcela dospû-
l˘mi tvory a rostlinami. Na‰e plane-
ta h˘fiila jasn˘mi, ãist˘mi, pestr˘mi
barvami, tvary a vÛnûmi. V‰echno
svûdãilo o jedineãném vkusu a jem-
ném citu pro detail a úãel.

Pak BÛh „odpoãinul“, pfiestal pra-
covat, aby mohl slavit a radovat se.
Krása a velebnost tûchto ‰esti dnÛ
se mûla navÏdy pfiipomínat, proto-
Ïe BÛh „odpoãinul“, pfiestal konat.
Podívejme se nyní na biblickou
zprávu o poãátku.
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„Na poãátku stvofiil BÛh nebe
a zemi.“ Zemû byla zahalena vodou
a temnotou. Prvního dne BÛh od-
dûlil svûtlo od temnoty. Svûtlo na-
zval dnem a tmu nocí.

Druhého dne BÛh „oddûlil vody“,
tedy atmosféru od vody, která zÛsta-
la na zemi; tak vznikly vhodné pod-
mínky pro Ïivot. Tfietího dne BÛh
shromáÏdil vody na jedno místo,
a tak vznikla sou‰ a mofie. Potom
BÛh pfiiodûl holé pobfieÏí, pahorky
a údolí; „zemû vydala zeleÀ: rozma-
nité druhy bylin, které se rozmno-
Ïují semeny, a rozmanité druhy
stromoví, které nese plody se seme-
ny“ (Gn 1,12).

âtvrtého dne BÛh ustanovil slun-
ce, mûsíc a hvûzdy „na znamení ãa-
sÛ, dnÛ a let“. Slunce mûlo vládnout
nad dnem a mûsíc nad nocí (Gn
1,14-16).

Pátého dne BÛh stvofiil ptáky
a mofiské Ïivoãichy. Uãinil je „podle
jejich druhu“ (Gn 1,21), coÏ nazna-
ãuje, Ïe zvífiata, která stvofiil, se bu-
dou rozmnoÏovat pouze v rámci
sv˘ch vlastních druhÛ.

·estého dne BÛh stvofiil vy‰‰í for-
my Ïivota zvífiat. ¤ekl: „Vydej zemû
rozmanité druhy ÏivoãichÛ, doby-
tek, plazy a rozmanité druhy zem-
ské zvûfie!“ (Gn 1,24)

Potom jako vrcholn˘ ãin stvofiení
BÛh uãinil „ãlovûka, aby byl jeho
obrazem, stvofiil ho, aby byl obra-

zem BoÏím, jako muÏe a Ïenu je
stvofiil“ (Gn 1,27). „BÛh vidûl, Ïe
v‰echno, co uãinil, je velmi dobré.“
(Gn 1,31)

BoÏí stvofiitelské slovo

„Nebesa byla uãinûna Hospodino-
v˘m slovem, dechem jeho úst pak
v‰echen jejich zástup.“ (Î 33,6) Jak
pÛsobilo toto stvofiitelské slovo?

Stvofiitelské slovo a preexistující hmota.
Slova první knihy MojÏí‰ovy „BÛh
fiekl“ jsou úvodem k dynamickému
BoÏímu pfiíkazu, kter˘ stojí za velko-
lep˘mi událostmi ‰esti dnÛ stvofiení
(Gn 1,3.6.9.11.14.20.24). V kaÏdém
pfiíkazu byla stvofiitelská energie,
která promûnila planetu „pustou
a prázdnou“ v ráj. „Co on fiekl, to se
stalo, jak pfiikázal, tak v‰e stojí.“
(Î 33,9) Vskutku, „BoÏím slovem
byly zaloÏeny svûty“ (Îd 11,3).

Toto stvofiitelské slovo nebylo zá-
vislé na preexistující hmotû (tvofiilo
ex nihilo): „Ve vífie chápeme, Ïe Bo
Ïím slovem byly zaloÏeny svûty, tak-
Ïe to, na co hledíme, nevzniklo z vi-
ditelného.“ (Îd 11,3) Aãkoli BÛh
nûkdy pouÏil jiÏ existující hmotu –
Adam a zvífiata byli uãinûni ze zemû
a Eva byla zformována z Adamova
Ïebra (Gn 2,7.19.22) – v koneãném
dÛsledku byl to BÛh, kter˘ stvofiil
ve‰kerou hmotu.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Zpráva o stvofiení

Ohlednû zprávy o stvofiení v knize
Genesis jiÏ bylo poloÏeno mnoho
otázek. Odporují si obû zprávy o stvo-
fiení, které obsahuje první kniha Bib-
le, nebo se shodují? Jsou dny stvofiení
doslovné, nebo pfiedstavují dlouhé
ãasové úseky? Byla nebesa – slunce,
mûsíc a dokonce i hvûzdy – stvofiena
pfied pouh˘mi 6000 lety?

Zpráva o stvofiení. Obû biblické zprá-
vy o stvofiení, první v Gn 1,1 – 2,3
a druhá v Gn 2,4-25 se shodují.

První zpráva v chronologickém
pofiádku popisuje stvofiení v‰ech
vûcí.

Druhá zpráva zaãíná slovy: „Toto
je rodopis nebe a zemû...“ To je v˘-
raz, kter˘ se v Genezi pouÏívá v úvo-
du rodokmenu (Gn 5,1; 6,9; 10,1).
Tato zpráva popisuje místo ãlovûka
ve stvofiení. Není pfiísnû chronolo-
gická, ale ukazuje, Ïe v‰echno slou-
Ïilo k tomu, aby bylo pfiípraveno
prostfiedí pro ãlovûka.1 Na rozdíl
od první zprávy fiíká více po-
drobností o stvofiení Adama a Evy
a o prostfiedí, které BÛh vytvofiil
v zahradû Eden. Navíc nás in-
formuje o podstatû lidství a o BoÏí
vládû. Pouze kdyÏ tyto dvû zprávy
pfiijmeme jako doslovné a historic-
ké, budou se shodovat s ostatními
ãástmi Písma.

Dny stvofiení. Dny v biblické zprávû
o stvofiení jsou doslovné 24 hodino-
vé úseky. Typick˘m zpÛsobem, jak
starozákonní lid BoÏí vyjadfioval ãas,
je oznaãení „veãer a jitro“ (Gn
1,5.8.13.19.23.31), pfiiãemÏ se speci-
fikuje zaãátek dne – veãer neboli zá-
pad slunce (viz Lv 23,32; Dt 16,6).
Neexistuje Ïádn˘ dÛvod pro tvrzení,
Ïe v˘raz den znamenal jeden do-
slovn˘ den napfiíklad v 3. MojÏí‰ovû
a tisíce nebo milióny let v 1. Moj-
Ïí‰ovû.

Hebrejské slovo jom, je pfiekláda-
né v Genezi 1. kap. v˘razem den. Je-
li jom spojeno s urãit˘m ãíslem, zna-
mená vÏdycky doslovn˘ den o 24
hodinách (napfi. Gn 7,11; Ex 16,1)
– to jen potvrzuje, Ïe zpráva o stvo-
fiení mluví o doslovn˘ch 24 hodino-
v˘ch dnech.

Deset BoÏích pfiikázání poskytu-
je dal‰í dÛkaz, Ïe zpráva o stvofiení
v Genezi mluví o doslovn˘ch
dnech. Ve ãtvrtém pfiikázání BÛh fií-
ká: „Pamatuj na den odpoãinku, Ïe
ti má b˘t svat˘. ·est dní bude‰ pra-
covat a dûlat v‰echnu svou práci.
Ale sedm˘ den je den odpoãinutí
Hospodina, tvého Boha. Nebude‰
dûlat Ïádnou práci... V ‰esti dnech
uãinil Hospodin nebe i zemi, mofie
a v‰echno, co je v nich, a sedmého
dne odpoãinul. Proto poÏehnal
Hospodin den odpoãinku a oddûlil
jej jako svat˘.“ (Ex 20,8-11)

Stvofiení
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BÛh zde znovu struãnû podává
zprávu o stvofiení. KaÏd˘ den (jom)
byl naplnûn stvofiitelskou ãinností
a t˘den stvofiení pak vyvrcholil so-
botou. Sobotní den o 24 hodinách
proto pfiipomíná doslovn˘ t˘den
stvofiení. âtvrté pfiikázání by nemû-
lo smysl, pokud by kaÏd˘ den trval
celé vûky.2

Ti, ktefií citují 2 Pt 3,8, Ïe „jeden
den je u Pána jako tisíc let“ a snaÏí
se tak dokázat, Ïe dny stvofiení ne-
byly doslovn˘mi dny o 24 hodinách,
pfiehlíÏejí skuteãnost, Ïe tent˘Ï ver‰
konãí slovy „tisíc let jako jeden
den“. Kdo ve dnech stvofiení vidí ti-
síce let nebo dlouhá neurãitá údo-
bí miliónÛ nebo dokonce miliard
let, zpochybÀuje platnost BoÏího
slova – podobnû, jak to udûlal had
v rozhovoru s Evou.

Co je „nebe“? Je pochopitelné, Ïe jsou
nûktefií lidé zmateni ver‰i, které fiíka-
jí, Ïe BÛh „stvofiil nebe a zemi“ (Gn
1,1; srov. 2,1; Ex 20,11), ale slunce,
mûsíc a hvûzdy stvofiil aÏ ãtvrtého
dne stvofiitelského t˘dne pfied 6000
lety (Gn 1,14-19). Zaãala v‰echna ne-
beská tûlesa existovat v té dobû?

Ve stvofiitelském t˘dnu nejde
o nebe, kde BÛh pfieb˘val od vûã-
nosti. „Nebe“ v první a druhé kapi-
tole Geneze, se pravdûpodobnû
vztahuje na planety a hvûzdy, které
jsou nejblíÏe na‰í zemi.

Ve skuteãnosti zemû nebyla Kris-
tov˘m prvním stvofien˘m dílem, ale
pravdûpodobnûji jeho posledním
dílem. Bible popisuje BoÏí syny,
pravdûpodobnû Adamy v‰ech ne-
padl˘ch svûtÛ, jak se s Bohem set-
kali v nûjaké vzdálené ãásti vesmíru
(Jb 1,6-12). Zkoumání vesmírného
prostoru neobjevilo dosud Ïádné
obydlené planety. Ty jsou pravdûpo-
dobnû nûkde v nekoneãném pro-
storu, mimo dosah na‰eho hfiíchem
poskvrnûného sluneãního systému,
zaji‰tûny proti infekci hfiíchu.

BÛh stvofiení

Jak˘ je ná‰ BÛh Stvofiitel? Má tato ne-
konãená Osobnost zájem o nás – ne-
patrné ãásteãky Ïivota ve vzdálené
ãásti vesmíru? Soustfiedil se BÛh po
stvofiení zemû na vût‰í a lep‰í vûci?

Peãující BÛh. Biblick˘ záznam
o stvofiení zaãíná zprávou o Bohu
a smûfiuje k lidem. Ukazuje, Ïe stvo-
fiením nebe a zemû BÛh pfiipravoval
pro lidstvo dokonalé prostfiedí. âlo-
vûk, muÏ a Ïena, byl jeho vrcholn˘m
umûleck˘m dílem.

Zpráva pfiedstavuje Boha jako
peãlivého projektanta, kter˘ má
o své stvofiení zájem. Vytvofiil pro nû
zvlá‰tní zahradní domov a svûfiil jim
odpovûdnost za jeho rozvoj. Stvofiil
lidské bytosti tak, aby s ním mohly
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navázat vztah. Nemûl to b˘t vynuce-
n˘, nepfiirozen˘ vztah. Stvofiil je se
svobodou volby a se schopností mi-
lovat ho a slouÏit mu.

Kdo byl Bohem-Stvofiitelem? Na stvo-
fiení mûli podíl v‰ichni ãlenové
Trojice (Gn 1,2.26). Aktivním ãini-
telem v‰ak byl Syn BoÏí, preexistují-
cí Kristus. V úvodu své zprávy o stvo-
fiení MojÏí‰ napsal: „Na poãátku
stvofiil BÛh nebe a zemi.“ Jan mûl
tato slova na mysli, kdyÏ popsal
Kristovu roli pfii stvofiení takto: „Na
poãátku bylo Slovo, to Slovo bylo
u Boha, to Slovo bylo BÛh. V‰echno
povstalo skrze nû a bez nûho nepo-
vstalo nic, co jest.“ (J 1,1.3) Pak na
tomtéÏ místû Jan plnû objasÀuje,
o kom pí‰e: „A Slovo se stalo tûlem
a pfieb˘valo mezi námi.“ (J 1,14) JeÏí‰
byl Stvofiitel, na jehoÏ pfiíkaz vznikla
zemû (viz také Ef 3,9; Îd 1,2).

Projev BoÏí lásky. Jak hluboká je Bo-
Ïí láska! KdyÏ Kristus s laskavou pé-
ãí kleãel u Adama a tvofiil ruku prv-
ního ãlovûka, musel vûdût, Ïe lidské
ruce jej budou jednoho dne t˘rat
a nakonec ho pfiibijí na kfiíÏ. V ur-
ãitém smyslu se stvofiení spojuje
s kfiíÏem, neboÈ Kristus Stvofiitel byl
zabit od poãátku svûta (Zj 13,8
Kral.). Jeho boÏské pfiedzvûdûní3 jej
nezastavilo. Pod zlovûstn˘m mra-
kem Golgoty Kristus vdechl do Ada-

mova chfiípí dech Ïivota, i kdyÏ vû-
dûl, Ïe tento stvofiitelsk˘ ãin jej pfii-
praví o jeho vlastní Ïivot. Základem
stvofiení je láska, kterou nedokáÏe-
me pochopit.

Smysl stvofiení

Láska motivuje v‰echno, co BÛh ãi-
ní, neboÈ on je láska (1 J 4,8). Ne-
stvofiil nás jen proto, abychom ho
mohli milovat, ale aby také on mo-
hl milovat nás. Jeho láska ho vedla
k tomu, Ïe se ve stvofiení rozdûlil
o jeden z nejvût‰ích darÛ, jak˘ mÛ-
Ïe dát – Ïivot. Naznaãuje Bible, co
je cílem existence vesmíru a jeho
obyvatel?

Zjevovat BoÏí slávu. Sv˘m stvofien˘m
dílem BÛh zjevuje svou slávu. „Ne-
besa vypravují o BoÏí slávû, obloha
hovofií o díle jeho rukou. Svoji fieã
pfiedává jeden den druhému, noc
noci sdûluje poznatky. Není to fieã
lidská, nejsou to slova, takov˘ hlas
od nich nelze sly‰et. Jejich tón zvu-
ãí celiãkou zemí, zní jejich hovor
po ‰irém svûtû.“ (Î 19,1-4)

Proã tolik vyvy‰ovat BoÏí slávu?
Pfiíroda je BoÏím svûdkem. BoÏím
úmyslem je, aby stvofiené vûci vedly
lidi k jejich Stvofiiteli. Pavel fiíká:
„Jeho vûãnou moc a boÏství, které
jsou neviditelné, lze totiÏ od stvofie-
ní svûta vidût, kdyÏ lidé pfiem˘‰lejí
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o jeho díle, takÏe nemají v˘mluvu.“
(¤ 1,20)

Tím, Ïe nás pfiíroda pfiitahuje
k Bohu, poznáváme více BoÏí vlast-
nosti, které pak mÛÏeme uplatnit
ve svém vlastním Ïivotû. Tím, Ïe bu-
deme odráÏet BoÏí charakter, vzdá-
váme slávu Bohu, a tak plníme
úãel, pro kter˘ jsme byli stvofieni.

Osídlit svût. Stvofiitel nechtûl, aby se
zemû stala osamocenou a prázdnou
planetou. Mûla b˘t obydlena (Iz
45,8). KdyÏ první ãlovûk cítil potfie-
bu spoleãníka, stvofiil BÛh Ïenu (Gn
2,22; 1 K 11,9). Proto BÛh vytvofiil
instituci manÏelství (Gn 2,22-25).
Stvofiitel tomuto páru svûfiil nejen
vládu nad tímto novû stvofien˘m svû-
tem, ale slovy „ploìte a mnoÏte se“
(Gn 1,28) jim udûlil pfiednost úãast-
nit se na jeho vytváfiení.

V˘znam stvofiení

Lidé jsou v poku‰ení pfiehlíÏet uãe-
ní o stvofiení. ¤íkají: „Koho zajímá,
jak BÛh stvofiil zemi? My spí‰e po-
tfiebujeme vûdût, jak se dostat do
nebe.“ Av‰ak uãení o BoÏím stvofii-
telském díle vytváfií „nepostradatel-
n˘ základ pro kfiesÈanskou a biblic-
kou teologii“4. ¤ada základních
biblick˘ch pojmÛ vychází z uãení
o stvofiení.5 Vûdomí toho, Ïe BÛh
stvofiil „nebe a zemi“, mÛÏe ve sv˘ch

dÛsledcích opravdu pomoci ãlovû-
ku nalézt cestu k novému nebi a no-
vé zemi, o níÏ hovofií Jan ve Zjevení.
Jaké dÛsledky vypl˘vají z uãení
o stvofiení?

Lék na modlosluÏbu. BoÏí stvofiitelská
moc Boha odli‰uje od v‰ech jin˘ch
bohÛ (1 Pa 16,24-27; Î 96,4.5; Iz
40,18-26; 42,5-9; 44). Máme uctívat
Boha, kter˘ nás stvofiil, a ne bohy,
které jsme si udûlali sami. Pro svou
stvofiitelskou moc si zasluhuje na‰i
úplnou vûrnost. KaÏd˘ vztah, kter˘
tuto vûrnost naru‰uje, je modlosluÏ-
bou a podléhá BoÏímu soudu. Tak
se vûrnost Stvofiiteli stává záleÏitostí
Ïivota nebo smrti.

Základ pravé bohosluÏby. Na‰e boho-
sluÏba je zaloÏena na skuteãnosti,
Ïe BÛh je ná‰ Stvofiitel a my jsme je-
ho stvofiení (Î 95,6). DÛleÏitost této
my‰lenky je vyjádfiena tím, Ïe je ob-
saÏena ve v˘zvû v‰em obyvatelÛm ze-
mû, ktefií Ïijí tûsnû pfied Kristov˘m
druh˘m pfiíchodem – mají se kla-
nût Tomu, „kdo uãinil nebe, zemi,
mofie i prameny vod“ (Zj 14,7).

Sobota – památník stvofiení. BÛh usta-
novil sedm˘ den – sobotu, aby nám
kaÏd˘ t˘den pfiipomínala, Ïe jsme
jeho stvofiení. Sobota je darem mi-
losti, kter˘ hovofií ne o tom, co jsme
uãinili my, ale co uãinil BÛh. Tento
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den BÛh zvlá‰tním zpÛsobem po-
Ïehnal a posvûtil, abychom nikdy
nezapomnûli, Ïe kromû práce má
Ïivot obsahovat i spoleãenství se
Stvofiitelem, odpoãinek a oslavová-
ní pfiedivn˘ch BoÏích stvofiitelsk˘ch
skutkÛ (Gn 2,2.3). Stvofiitel umístil
toto pfiikázání do stfiedu mravního
zákona jako vûãné znamení a sym-
bol stvofiení, protoÏe chtûl zdÛraz-
nit jeho dÛleÏitost jako posvátného
památníku své stvofiitelské moci
(Ex 20,8-11; 31,13-17; Ez 20,20; viz
kapitola 19 této knihy).

ManÏelství – BoÏí ustanovení. Bûhem
stvofiitelského t˘dne BÛh vytvofiil
manÏelství jako BoÏí ustanovení.
BoÏím úmyslem bylo, aby toto svaté
spojení dvou bytostí bylo nezru‰itel-
né. MuÏ mûl „pfiilnout ke své Ïenû“
a mûli „se stát jedním tûlem“ (Gn
2,24; Mk 10,9; viz také kapitola 22
této knihy).

Základ správného sebehodnocení.
Zpráva o stvofiení fiíká, Ïe jsme byli
stvofieni k BoÏímu obrazu. Toto poz-
nání nám umoÏÀuje mít správnou
pfiedstavu o hodnotû jednotlivce.
Nenechává prostor pro sebepod-
ceÀování. Ve stvofiení nám patfií
jedineãné místo. Máme zvlá‰tní
pfiednost trvalé komunikace se Stvo-
fiitelem a moÏnost se mu stále více
podobat.

Základ pravého spoleãenství. BÛh
Stvofiitel se stává Otcem (Mal 2,10),
proto i celé lidstvo je bratrsk˘m
spoleãenstvím. Je na‰ím Otcem
a my jsme jeho dûti. Bez ohledu na
pohlaví, rasu, vzdûlání nebo posta-
vení byli v‰ichni lidé stvofieni k Bo-
Ïímu obrazu. Kdyby to lidé pocho-
pili a fiídili se tímto poznáním, pak
by pfiestal existovat rasismus, slep˘
fanatismus a kaÏdá dal‰í forma dis-
kriminace.

Osobní správcovství. ProtoÏe nás
BÛh stvofiil, patfiíme jemu. Z toho
vypl˘vá, Ïe je svatou odpovûdností
b˘t vûrn˘mi správci sv˘ch tûlesn˘ch,
du‰evních i duchovních schopnos-
tí. Jednání v nezávislosti na Stvofii-
teli je v˘razem nevdûãnosti (viz ka-
pitola 20 této knihy).

Odpovûdnost za prostfiedí. Pfii stvofiení
BÛh postavil prvního muÏe a Ïenu
do zahrady (Gn 2,8). Mûli obdûlá-
vat pÛdu a „panovat“ nad ve‰ker˘mi
druhy zvífiat (Gn 1,28). BÛh nám
tak svûfiil odpovûdnost za zachování
na‰eho prostfiedí.

DÛstojnost tûlesné práce. Stvofiitel Ïá-
dal Adama, aby zahradu Eden „ob-
dûlával a stfieÏil“ (Gn 2,15). BoÏí
povolání k uÏiteãné práci v dokona-
lém svûtû ukazuje, jak dÛstojná je
tûlesná práce.

Stvofiení
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Hodnota hmotného vesmíru. Na kon-
ci kaÏdého dne stvofiení BÛh fiekl,
Ïe to, co uãinil, bylo „dobré“ (Gn
1,10.12.18.21.25). O svém dokon-
ãeném díle prohlásil, Ïe je „velmi
dobré“ (Gn 1,31). Stvofiená hmota
proto není ve skuteãnosti zlá, ale
dobrá.

Lék na pesimismus, samotu a pocit bez-
v˘znamnosti. Zpráva o stvofiení uka-
zuje, Ïe Ïivot nevznikl náhodnou
evolucí, ale Ïe v‰e bylo stvofieno s ur-
ãit˘m zámûrem. Lidé byli stvofieni
pro vûãnû trvající vztah se samot-
n˘m Stvofiitelem. KdyÏ pochopíme,
Ïe jsme byli stvofieni s urãit˘m zá-
mûrem, dostane Ïivot smysl. Zmizí
bolestná prázdnota a nespokoje-
nost, kterou mnozí lidé pociÈují
a bude nahrazena BoÏí láskou.

Svatost BoÏího zákona. BoÏí zákon
existoval uÏ pfied pádem do hfiíchu.
I ve svém nepadlém stavu mu byli
lidé podfiízeni. Varoval pfied sebe-
zniãením, ukazoval hranice svobo-
dy (Gn 2,17) a zaji‰Èoval ‰tûstí a mír
poddan˘ch BoÏího království (Gn
3,22-24; viz kapitola 18 této knihy).

Posvátnost Ïivota. Îivot je posvátn˘
proto, Ïe TvÛrce Ïivota má stále po-
díl na vzniku nového lidského Ïivo-
ta. David velebí Boha za podíl na je-
ho narození: „Tys to byl, kdo utvofiil

mé ledví, v Ïivotû mé matky jsi mû
utkal. Tobû vzdávám chválu za ãiny,
jeÏ budí bázeÀ; podivuhodnû jsem
utvofien... Tobû nezÛstala skryta je-
diná z m˘ch kostí, kdyÏ jsem byl
v skrytosti tvofien a hnûten v nej-
hlub‰ích útrobách zemû. Tvé oãi
mû vidûly v zárodku, v‰echno bylo
zapsáno v tvé knize.“ (Î 139,13-16)
U Izaiá‰e se Pán pfiedstavuje jako
Ten, „kter˘ tû vytvofiil v Ïivotû mat-
ky“ (Iz 44,24). JelikoÏ Ïivot je BoÏí
dar, musíme si ho váÏit: máme
mravní povinnost jej chránit.

BoÏí stvofiitelské dílo pokraãuje

Dokonãil BÛh své stvofiitelské dílo?
Zpráva o stvofiení konãí konstato-
váním: „Tak byla dokonãena nebe-
sa i zemû se v‰emi sv˘mi zástupy.“
(Gn 2,1) Nov˘ zákon potvrzuje, Ïe
BoÏí stvofiení bylo ukonãeno „od
chvíle, kdy stvofiil svût“ (Îd 4,3).
Znamená to, Ïe JeÏí‰ova stvofiitelská
energie jiÏ nepÛsobí? VÛbec ne.
Stvofiitelské slovo stále rÛzn˘m zpÛ-
sobem pÛsobí.

1. Kristus a jeho stvofiitelské slovo.
âtyfii tisíce let po stvofiení fiekl set-
ník Kristu: „¤ekni jen slovo, a mÛj
sluha bude uzdraven.“ (Mt 8,8)
Stejnû, jako tomu bylo pfii stvofiení,
JeÏí‰ fiekl, a sluha byl zdráv. Bûhem
JeÏí‰ovy pozemské sluÏby stejná
stvofiitelská energie, která vnesla

Adventisté sedmého dne vûfií

104

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 104



kdysi Ïivot do bezduchého Adamo-
va tûla, kfiísila mrtvé a pfiiná‰ela no-
v˘ Ïivot postiÏen˘m, ktefií ho prosili
o pomoc.

2. Stvofiitelské slovo dnes. Svût ani
vesmír neexistují ze své vlastní síly.
BÛh, kter˘ je stvofiil, je také udrÏuje
a zachovává. Je to On, kdo „zahalu-
je nebe mraãny, kter˘ pfiipravuje ze-
mi de‰tû, kter˘ dává na horách rÛst
trávû, kter˘ zvífiatÛm potravu dává,
i krkavãím mláìatÛm, kdyÏ kfiiãí“
(Î 147,8.9; Jb 26,7-14). On v‰echno
udrÏuje sv˘m slovem a „v‰echno jím
stojí“ (Ko 1,17 Kral.; Îd 1,3).

KaÏdá buÀka na‰eho tûla je závis-
lá na Bohu. KaÏd˘ dech, kaÏd˘ úder
srdce, kaÏdé mrknutí oka mluví
o péãi laskavého Stvofiitele. „V nûm
Ïijeme, pohybujeme se, jsme.“ (Sk
17,28)

BoÏí stvofiitelská moc pÛsobila
nejen pfii stvofiení, ale také ve vy-
koupení a obnovû. BÛh tvofií nové
srdce (Iz 44,21-28; Î 51,12). Pavel
fiíká: „Jsme pfiece jeho dílo,
v Kristu JeÏí‰i stvofieni k tomu, aby-
chom konali dobré skutky.“ (Ef
2,10) „Kdo je v Kristu, je nové stvo-
fiení.“ (2 K 5,17) BÛh, kter˘ ve ves-
míru vytvofiil tolik galaxií, pouÏívá
tutéÏ sílu pfii promûnû nejuboÏej‰í-
ho hfií‰níka ke svému vlastnímu
obrazu.

Tato vykupující a obnovující síla
není omezena pouze na zmûnu lid-

ského Ïivota. Stejná moc, která pÛ-
vodnû stvofiila nebe a zemi, je zno-
vu po posledním soudu stvofií a uãi-
ní z nich nové a velkolepé stvofiení –
nová nebesa a novou zemi (Iz
65,17-19; Zj 21 a 22).

Stvofiení a spasení

V Kristu se setkává stvofiení se spa-
sením. On stvofiil velkolep˘ vesmír
a dokonal˘ svût. Mezi stvofiením
a spasením v‰ak existují v˘znamné
protiklady, ale i podobnosti.

Trvání stvofiení. Pfii stvofiení Kristus
pfiikázal a okamÏitû se stalo. Stvo-
fiení bylo v˘sledkem moci jeho slo-
va, ne pfiemûn v dlouh˘ch ãasov˘ch
údobích. BÛh v‰echno stvofiil v ‰esti
dnech. Ale proã stvofiení trvalo
i tûchto ‰est dní? Nemohl promlu-
vit jen jednou a v jediném okamÏi-
ku uvést v‰echno v existenci?

BÛh se moÏná v tûchto ‰esti dnech
radoval z rozvíjení na‰í planety.
MoÏná tento „prodlouÏen˘“ ãas
souvisí s hodnotou, kterou BÛh dal
kaÏdé stvofiené vûci, nebo s jeho
pfiáním ustanovit sedmidenní t˘-
den jako model pro stfiídání práce
a odpoãinku ãlovûka.

Spasení v‰ak nevzniklo pouh˘m
slovem. Proces záchrany lidí trvá ti-
síciletí. Obsahuje starou a novou
smlouvu. Tfiicet tfii a pÛl let Kristova
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pozemského Ïivota a takfika 2000 let
jeho následující nebeské pfiímluvné
sluÏby. Je to dlouhé ãasové rozpû-
tí – podle biblické chronologie asi
6000 let od stvofiení svûta – a lidstvo
se dosud nenavrátilo do zahrady
Eden.

Kontrast mezi dobou potfiebnou
pro stvofiení a pro nové stvofiení
ukazuje, Ïe BÛh vÏdy jedná ve pro-
spûch lidstva. Krátká doba potfieb-
ná pro stvofiení zjevuje jeho touhu
stvofiit vyspûlé tvory, ktefií by se
mohli radovat z jeho stvofiení. Od-
dalovat dokonãení stvofiení tím, Ïe
by bylo závislé na procesu postup-
ného v˘voje v prÛbûhu dlouh˘ch
ãasov˘ch údobí, by neodpovídalo
charakteru milujícího Boha. MnoÏ-
ství ãasu potfiebné na nové stvofiení
naopak zjevuje BoÏí lásku a touhu
spasit co nejvíce lidí (2 Pt 3,9).

Kristovo stvofiitelské dílo. V Edenu
Kristus vyslovil stvofiitelské slovo.
V Betlémû „Slovo se stalo tûlem
a pfieb˘valo mezi námi“ (J 1,14) –
Stvofiitel se stal souãástí stvofiení,
a tak se sníÏil aÏ k nám! Aãkoli ni-
kdo z lidí nebyl svûdkem Kristova
stvofiení svûta, mnozí byli svûdky je-
ho moci, která dala zrak slepému
(J 9,6.7), fieã nûmému (Mt 9,32.33),
zdraví malomocn˘m (Mt 8,2.3) a Ïi-
vot mrtv˘m (J 11,14-45).

Kristus pfii‰el jako druh˘ Adam,
jako nov˘ poãátek lidstva (¤ 5).
Kristus dal lidem v Edenu strom Ïi-
vota, ale ãlovûk jej pfiibil na dfievû
Golgoty. V ráji byl ãlovûk krásn˘,
stvofien˘ k obrazu BoÏímu, na Gol-
gotû v‰ak visel zeslábl˘ âlovûk jako
zloãinec. V oba pátky, pfii stvofiení
i ukfiiÏování, zvûstoval v˘rok „doko-
náno jest“ (Gn 2,2; J 19,30) dokon-
ãení stvofiitelského díla. První ãást
Kristus vykonal jako BÛh, druhou
jako ãlovûk; první v plné síle, dru-
hou v lidském utrpení; první na
ãas, druhou pro vûãnost; to první
podlehlo pádu, to druhé pfiineslo
vítûzství nad satanem.

Kristovy dokonalé, boÏské ruce
daly nejdfiíve ãlovûku Ïivot; a byly to
ruce Kristovy, probodené a zkrvave-
né, které ãlovûku dají Ïivot vûãn˘,
neboÈ ãlovûk byl nejen stvofien, ale
mÛÏe se také stát nov˘m stvofiením.
Obû stvofiení jsou dílem Kristov˘m.
Îádné z nich není v˘sledkem pfiiro-
zeného v˘voje.

Tím, Ïe jsme byli stvofieni k BoÏí-
mu obrazu, jsme byli povoláni k to-
mu, abychom oslavovali Boha. BÛh
zve kaÏdého z nás, jako korunní dí-
lo svého stvofiení, abychom s ním
vstoupili do spoleãenství a dennû
hledali Kristovu obnovující moc,
abychom tak byli schopni lépe zr-
cadlit jeho obraz k BoÏí slávû.
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Poznámky

1. L. Berkhof, Systematic Theology, 4. rev. vyd.
(Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans,
1941), str. 182.

2. I kdybychom pfiipustili, Ïe kaÏd˘ den stvofie-
ní trval jen tisíc let, zpÛsobilo by to problé-
my. V tom pfiípadû by uÏ Adam veãer ‰esté-
ho „dne“ – tj. na konci prvního „dne“ svého

Ïivota byl mnohem star‰í, neÏ jak˘ vûk mu
pfiisuzuje Písmo (Gn 5,5). Viz Jemison,
Christian Beliefs, str. 116.117.

3. Viz 4. kapitolu této knihy.
4. „Stvofiení“, SDA Encyclopedia, str. 357.
5. TamtéÏ. Arthur J. Ferch, „What Creation

Means to Me“, Adventist Review, 9. fiíjen
1986, str. 11-13.
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MuÏ a Ïena byli stvofieni k BoÏímu ob-
razu, vybaveni individualitou a schop-
ností svobodnû myslet a jednat. I kdyÏ
byli stvofieni jako svobodné bytosti, jsou
závislí na Bohu Ïivotem, d˘cháním
a v‰ím ostatním. KaÏd˘ ãlovûk je nedû-
litelnou jednotou tûlesn˘ch, duchovních
a du‰evních projevÛ. KdyÏ na‰i první
rodiãe neuposlechli Boha, popfieli svou
závislost na nûm, a ztratili tím své
vzne‰ené postavení pod BoÏí vládou.
BoÏí obraz v nich byl poru‰en, a oni se
stali kofiistí smrti. Jejich potomci dûdí
tuto padlou pfiirozenost s jejími násled-
ky, rodí se se slabostmi a náklonnostmi
ke zlému. BÛh v‰ak v Kristu smífiil svût
se sebou a sv˘m Duchem obnovuje ve
smrteln˘ch lidech ãinících pokání ob-
raz jejich TvÛrce. Stvofieni k BoÏí slávû
jsou povoláni milovat Boha, milovat se
navzájem a starat se o své Ïivotní pro-
stfiedí (Gn 1,26-28; 2,7; Î 8,4-8; Sk
17,24-28; Gn 3; Î 51,7; ¤ 5,12-17; 
2 K 5,19.20; Î 51,12; 1 J 4,7.8.11.20;
Gn 2,15).

Základní vûrouãné v˘roky, 7
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7
Bible fiíká: „I fiekl BÛh: ‘UãiÀme
ãlovûka, aby byl na‰ím obrazem po-
dle na‰í podoby.’“ (Gn 1,26) BÛh
své vrcholné dílo nestvofiil pouh˘m
slovem, ale s láskou se sklonil, aby
z prachu zemû vytvofiil novou by-
tost.

Ani ten nejlep‰í pozemsk˘ sochafi
by nikdy nevytvofiil tak dokonalou
bytost. MoÏná by Michelangelo do-
kázal ztvárnit úÏasn˘ vzhled, ale
kdo by byl schopen vytvofiit takové
tûlo, které by bylo z hlediska anato-
mie i fyziologie dokonale pfiiprave-
né pro svou funkci, a pfiitom bylo
i krásné?

BÛh své dokonalé dílo neskonãil
vytvofiením kaÏdého vlasu, oãní fiasy
nebo nehtu. âlovûk nemûl b˘t pou-
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ze mrtvou sochou, ale mûl Ïít, mys-
let, tvofiit a rÛst ve slávû.

Stvofiitel se sklonil k tomuto velko-
lepému dílu a „vdechl mu v chfiípí
dech Ïivota. Tak se stal ãlovûk Ïiv˘m
tvorem.“ (Gn 2,7; srov. 1,26) BÛh vi-
dûl, Ïe ãlovûk potfiebuje spoleãen-
ství. Proto mu uãinil „pomoc jemu
rovnou“. Uvedl na Adama „hlubok˘
spánek“, v nûmÏ vyÀal Adamovi jed-
no z Ïeber a uãinil z nûho Ïenu. (Gn
2,18.21.22) „BÛh stvofiil ãlovûka, aby
byl jeho obrazem, stvofiil ho, aby byl
obrazem BoÏím, jako muÏe a Ïenu
je stvofiil.“ Pak jim poÏehnal a fiekl
jim: „Ploìte a mnoÏte se a naplÀte
zemi. PodmaÀte ji a panujte nad
mofisk˘mi rybami, nad nebesk˘m
ptactvem, nade v‰ím Ïiv˘m, co se na
zemi h˘be.“ (Gn 1,27.28) Adam
a Eva obdrÏeli domov v zahradû,
která byla mnohem krásnûj‰í neÏ
nejmodernûj‰í pfiepychové domy.
Byly tam stromy, vinná réva, kvûtiny,
pahorky a údolí. V‰echnu tu krásu
uãinil sám Stvofiitel. Byly tam také
dva zvlá‰tní stromy, strom Ïivota
a strom poznání dobrého a zlého.
BÛh dovolil Adamovi a Evû svobod-
nû jíst z jakéhokoli stromu kromû
stromu poznání dobrého a zlého.
(Gn 2,8.9.17)

Tak byla dokonãena vrcholná
událost stvofiitelského t˘dne. „BÛh
vidûl, Ïe v‰echno, co uãinil, je velmi
dobré.“ (Gn 1,31)

PÛvod ãlovûka

Mnozí lidé dnes vûfií, Ïe lidské by-
tosti pocházejí z niÏ‰ích forem Ïivo-
ta zvífiat a jsou v˘sledkem pfiírod-
ních procesÛ, které trvaly miliardy
let. Tyto názory v‰ak nesouhlasí
s biblickou zprávou. Pro biblick˘
pohled na pfiirozenost ãlovûka je
rozhodující fakt, Ïe lidé podléhají
procesu degenerace.1

BÛh stvofiil ãlovûka. Poãátek existence
lidstva má svÛj pÛvod u Boha. BÛh
fiekl: „UãiÀme ãlovûka!“ (Gn 1,26)
MnoÏné ãíslo „uãiÀme“ se vztahuje
na trojjediného Boha – Boha Otce,
Boha Syna a Boha Ducha svatého
(viz kapitola 2 této knihy). BÛh tedy
stvofiil první lidskou bytost s jasn˘m
zámûrem (Gn 1,27).

Stvofiil ãlovûka z prachu zemû. BÛh
zformoval ãlovûka, „prach ze ze-
mû“ (Gn 2,7) – pouÏil tedy jiÏ exis-
tující hmotu. NepouÏil jiné formy
Ïivota, jako napfiíklad mofiská nebo
suchozemská zvífiata. Nejdfiíve kaÏ-
d˘ orgán zformoval a správnû umís-
til; teprve potom vdechl „dech Ïi-
vota“, a tak se ãlovûk stal Ïiv˘m tvo-
rem.

Stvofien podle BoÏího vzoru. BÛh stvo-
fiil kaÏdého Ïivoãicha – ryby, ptáky,
zemûplazy, hmyz, savce atd. – „pod-
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le jejich druhu“ (Gn 1,21.24.25).
KaÏd˘ druh mûl svou vlastní typic-
kou formu a schopnost rozmnoÏo-
vat se v rámci svého druhu. âlovûk
v‰ak byl stvofien podle BoÏího vzo-
ru, ne podle vzoru Ïivoãi‰né fií‰e.
BÛh fiekl: „UãiÀme ãlovûka, aby byl
na‰ím obrazem podle na‰í podo-
by!“ (Gn 1,26) V tomto smyslu je
jasn˘ rozdíl mezi lidsk˘mi bytostmi
a fií‰í zvífiat. Luká‰Ûv rodokmen po-
pisující pÛvod lidské rodiny vyjad-
fiuje tento rozdíl prostû, ale zfietel-
nû – „Adam, kter˘ byl BoÏí“ (L 3,38
Kral.).

Vzne‰ené postavení ãlovûka. Stvofiení
ãlovûka bylo vrcholem celého tvÛrãí-
ho díla. BÛh povûfiil ãlovûka, stvofie-
ného k obrazu svrchovaného Boha,
aby spravoval planetu Zemi a ve‰ker˘
Ïivoãi‰n˘ Ïivot. L. Berkhof o Adamo-
vi fiíká: „Jeho povinností a pfiedností
bylo, aby celou pfiírodu a v‰echny
stvofiené bytosti svûfiené jeho vládû
podfiídil své vÛli a zámûru tak, aby
on a celé jeho panství vyvy‰ovali v‰e-
mohoucího Stvofiitele a Pána vesmí-
ru (Gn 1,28; Î 8,4-9).“2

Jednota lidského rodu. Rodokmeny
v knize Genesis ukazují, Ïe v‰echny
následující generace po Adamovi
a Evû pocházely z tohoto prvního
páru. Jako lidé máme v‰ichni stej-
nou pfiirozenost, která tvofií gene-

tickou a genealogickou jednotu.
Pavel fiekl o Bohu: „On stvofiil z jed-
noho ãlovûka v‰echno lidstvo, aby
pfieb˘valo na povrchu zemû.“ (Sk
17,26)

Dal‰í náznaky organické jednoty
lidstva vidíme také v biblickém tvr-
zení, Ïe Adamovo pfiestoupení pfii-
neslo v‰em hfiích a smrt, ale skrze
Krista byla pro v‰echny zaji‰tûna spá-
sa (¤ 5,12.19; 1 K 15,21.22).

Jednota lidské pfiirozenosti

Jaké jsou charakteristické ãásti lid-
ské bytosti? Tvofií ji nûkolik nezávis-
l˘ch sloÏek jako tûlo, du‰e a duch?

Dech Ïivota. BÛh „vytvofiil ãlovûka
z prachu zemû a vdechl mu v chfiípí
dech Ïivota. Tak se stal ãlovûk Ïiv˘m
tvorem.“ (Gn 2,7)

KdyÏ BÛh promûnil prvky zemû
v Ïivou bytost, „vdechl dech Ïivota“
do chfiípí Adamova neÏivého tûla.
Tento dech Ïivota je „dechem V‰e-
mohoucího“, tedy to, co dává Ïivot
(Jb 33,4) – jiskrou Ïivota. Mohli by-
chom to pfiirovnat k elektrickému
proudu, kter˘ kdyÏ proudí rÛzn˘mi
elektrick˘mi souãástkami, mûní ti-
chou, ‰edivou obrazovku v pulzující
záplavu barev a dûjÛ, a to v‰e stisk-
nutím tlaãítka barevného televizoru.
Elektfiina pfiiná‰í zvuk a pohyb tam,
kde pfiedtím nic takového nebylo.
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âlovûk – Ïivá du‰e. Co zpÛsobil dech
Ïivota? Poté co BÛh ãlovûka zfor-
moval z prvkÛ zemû, byly zde jiÏ
v‰echny orgány: srdce, plíce, ledvi-
ny, játra, slezina, mozek atd. V‰ech-
no bylo dokonalé, ale bez Ïivota.
Pak BÛh vdechl do této neÏivé hmo-
ty dech Ïivota a „ãlovûk se stal Ïiv˘m
tvorem“ (hebr. „du‰í“).

Biblická rovnice je jednoduchá:
prach (prvky) zemû + dech Ïivota
= Ïivá du‰e, tj. Ïivá bytost. V˘sled-
kem spojení prvkÛ zemû s dechem
Ïivota je Ïivá bytost neboli du‰e.

„Dech Ïivota“ neobdrÏeli pouze
lidé. Dostal ho kaÏd˘ Ïiv˘ tvor. Bible
napfiíklad pfiisuzuje dech Ïivota zví-
fiatÛm, která ve‰la do Noemovy ar-
chy, i tûm, která tam neve‰la (Gn
7,15.22).

Hebrejsk˘ termín nefe‰ chajjá byl
v Gn 2,7 pfieloÏen slovy „Ïiv˘ tvor“
nebo „Ïivá du‰e“ (Kral.). Tento v˘-
raz neoznaãuje v˘luãnû ãlovûka, vzta-
huje se také na mofiské Ïivoãichy,
hmyz, hady a ‰elmy (Gn 1,20.24;
2,19).

Nefe‰, pfiekládané jako „bytost“ ne-
bo „du‰e“, pochází z nafa‰, coÏ zna-
mená „d˘chat“. V Novém zákonû je
fieck˘m ekvivalentem v˘raz psyché.
„ProtoÏe je d˘chání nejv˘raznûj‰ím
dÛkazem Ïivota, oznaãuje v˘raz ne-
fe‰ v podstatû ãlovûka jako Ïivou by-
tost, osobu“.3 JestliÏe se vztahuje na
zvífiata, jako napfiíklad ve zprávû

o stvofiení, popisuje je jako Ïivé tvo-
ry, které stvofiil BÛh.

Je dÛleÏité si v‰imnout, Ïe Bible
fiíká, Ïe se ãlovûk stal Ïivou du‰í. Ve
zprávû o stvofiení nic nenaznaãuje,
Ïe ãlovûk dostal du‰i – jak˘si druh
oddûleného bytí, které se pfii stvo-
fiení spojilo s lidsk˘m tûlem.

Nedûlitelná jednota. Pokud chceme
správnû pochopit podstatu ãlovûka,
je zpráva o stvofiení nesmírnû dÛle-
Ïitá. Písmo se sv˘m dÛrazem na ne-
dûlitelnou jednotu ãlovûka na nûj
pohlíÏí jako na celek. Jak˘ vztah má
potom du‰e a duch k lidské pfiiro-
zenosti?

1. Biblick˘ v˘znam pojmu du‰e. Jak
jsme se jiÏ zmínili, je slovo „du‰e“ ve
Starém zákonû pfiekladem hebrej-
ského v˘razu nefe‰. Text Gn 2,7 ozna-
ãuje ãlovûka jako Ïivého tvora poté,
co dech Ïivota vstoupil do fyzického
tûla, vytvofieného z prvkÛ zemû.
„Podobnû zaãíná existovat nová du-
‰e, kdyÏ se narodí dítû. KaÏdá ‘du‰e’
jako nová jednotka Ïivota je jedi-
neãná, tj. odli‰ná a oddûlená od
ostatních podobn˘ch jednotek. He-
brejsk˘ termín nefe‰ je pravdûpo-
dobnû zdÛraznûním této individua-
lity kaÏdého Ïivého tvora, která z nûj
vytváfií jedineãnou bytost. V tomto
smyslu nefe‰ není ãást osoby; to je
osoba, proto se na mnoha místech
toto slovo pfiekládá jako ‘osoba’ (viz
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Gn 14,21; Nu 5,6; Dt 10,22; srov.
Îalm 3,3) nebo ‘sám’ (Lv 11,43; 
1 Kr 19,4; Iz 46,2 Kral. atd.).

Na druhé stranû v˘razy jako ‘má
du‰e’, ‘tvá du‰e’, ‘jeho du‰e’ atd. jsou
obecnû fieãeno idiomy pro osobní
zájmena ‘já’, ‘my’, ‘ty’, ‘on’ atd. (viz
Gn 12,13; Lv 11,43.44; 19,8; Joz
23,14; Î 3,3; Jr 37,9; atd. – srov.
s Kral.). Slovo nefe‰ se vyskytuje ve
Starém zákonû 755 krát. âasto se
pfiekládá jako ‘Ïivot’ (Gn 9,4.5; 
1 S 19,5; Jb 2,4.6; Î 31,14 atd.).

Nefe‰ se ãasto vztahuje na touhy,
záliby, vá‰eÀ nebo chuÈ (Pfi 23,2;
Kaz 6,7). PouÏívá se v souvislosti
s láskou (Gn 34,3; Pís 1,7 atd.) a nû-
kdy pfiedstavuje i rozhodnutí ãlovû-
ka, napfi. v Dt 23,25, kde se pfiekládá
jako ‘libost’, a podobnû i v Î  105,22
(Kral.) a Jr 34,16. V Nu 31,19 je ne-
fe‰ ‘zabita’ a v Sd 16,30 (mínûno
‘já’) umírá. V Nu 5,2 (‘mrtv˘’)
a v Sd 9,6 (‘mrtv˘ ãlovûk’) se vzta-
huje nefe‰ na mrtvolu (viz také Lv
19,28; Nu 9,7.10).

„¤ecké slovo psyché se v Novém zá-
konû vyskytuje v podobném smyslu
jako nefe‰ ve Starém zákonû. Po-
uÏívá se pro Ïivot zvífiat i lidí (Zj
16,3). V nûkter˘ch pfiekladech se
místo ‘du‰e’ pfiekládá ‘Ïivot’ nebo
‘Ïivoty’ (viz Mt 2,20; 6,25; 16,25
atd.). Na nûkter˘ch místech má v˘-
znam ‘lidé’ (Sk 7,14; 27,37; ¤ 13,1;
1 Pt 3,20 atd.), jinde je rovnocenná

osobnímu zájmenu (viz Mt 12,18; 
2 K 12,15 atd.). Nûkdy se vztahuje na
city (Mk 14,34; L 2,35; Ef 6,6) nebo
na mysl (Sk 14,2 Kral.; Fil 1,27).“4

Psyché není nesmrtelná, ale podlé-
há smrti (Zj 16,3) a mÛÏe b˘t zniãe-
na (Mt 10,28).

V Bibli se nûkdy nefe‰ a psyché vzta-
hují na celou osobu, jindy na urãi-
tou oblast ãlovûka, jako jsou záliby,
city, chutû, pocity. Av‰ak takové
pouÏití vÛbec nenaznaãuje, Ïe by
byl ãlovûk uãinûn ze dvou oddûle-
n˘ch a odli‰n˘ch ãástí. Tûlo a du‰e
existují spoleãnû; tvofií dohromady
nedûlitelnou jednotu. Du‰e nemá
Ïádné vûdomí existence mimo tûlo.
Neexistuje Ïádn˘ biblick˘ text, kte-
r˘ by naznaãoval, Ïe du‰e pfieÏívá
bez tûla jako vûdomé bytí.

2. Biblick˘ v˘znam pojmu duch.
Zatímco hebrejské slovo nefe‰, které
se pfiekládá jako „du‰e“, oznaãuje
individualitu nebo osobnost, staro-
zákonní hebrejské slovo ruach, pfie-
kládané jako „duch“, se vztahuje na
jiskru Ïivota, plnou energie, která
je pro Ïivot jednotlivce nezbytná.
Pfiedstavuje BoÏí sílu nebo princip
Ïivota, kter˘ lidem dává Ïivot.

„Ruach se ve Starém zákonû vysky-
tuje 377 krát a nejãastûji se pfiekládá
jako ‘duch’, ‘vítr’ nebo ‘dech’ (Gn
8,1 atd.). PouÏívá se také k oznaãení
obnovení Ïivota (Sd 15,19), odvahy
(Joz 2,11), nálady nebo hnûvu (Sd
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8,3; Iz 54,6), mravního charakteru
(Ez 11,19) a sídla citÛ (1 S 1,15).

Ve v˘znamu ‘dech’ je ruach lidí to-
toÏn˘ s ruach zvífiat (Kaz 3,19).
Ruach ãlovûka opou‰tí tûlo pfii smr-
ti (Î 146,4) a vrací se k Bohu (Kaz
12,7; srov. Jb 34,14). Ruach se ãasto
vztahuje na Ducha BoÏího, jako v Iz
63,10. Ve Starém zákonû ve vztahu
k ãlovûku ruach nikdy neoznaãuje
inteligentní bytí schopné vûdomé
existence mimo hmotné tûlo.

Novozákonním ekvivalentem he-
brejského slova ruach je pneuma –
‘duch’ – od pneo, coÏ znamená ‘vát’
nebo ‘d˘chat’. Stejnû jako v˘raz ru-
ach, ani slovo pneuma neoznaãuje
nûjaké vûdomé bytí ãlovûka schop-
né existovat mimo lidské tûlo. Po-
uÏívání tohoto termínu v Novém
zákonû ve vztahu k ãlovûku vÛbec
nenaznaãuje takové pojetí. V tex-
tech jako ¤ 8,15; 1 K 4,21 Kral.; 
2 Tm 1,7; 1 J 4,6 pneuma oznaãuje
‘náladu’, ‘postoj’ nebo ‘citové roz-
poloÏení’. Toto slovo se také pouÏí-
vá pro oznaãení rÛzn˘ch projevÛ
lidské povahy, jako v Ga 6,1; ¤ 12,11
atd. Stejnû jako ruach, tak i pneuma
ãlovûk pfii smrti odevzdává Pánu
(L 23,46; Sk 7,59). Ruach i pneuma
se vztahuje na Ducha BoÏího (1 K
2,11.14; Ef 4,30; Îd 2,4; 1 Pt 1,12; 
2 Pt 1,21 atd.).“5

3. Jednota tûla, du‰e a ducha. Jak˘
je vztah mezi tûlem, du‰í a du-

chem? Jak ovlivÀuje tento vztah jed-
notu ãlovûka?

a) Podvojné spojení. Aãkoli Bible
na ãlovûka pohlíÏí jako na celek,
nestanovuje pfiesnû vztah mezi tû-
lem, du‰í a duchem. Nûkdy se v tex-
tu zamûÀují termíny du‰e a duch.
Pov‰imnûme si paralelismu v Ma-
riinû projevu radosti po zvûstová-
ní: „Du‰e má velebí Pána a mÛj
duch jásá v Bohu, mém spasiteli!“
(L 1,46.47)

Na jednom místû charakterizuje
JeÏí‰ ãlovûka jako tûlo a du‰i (Mt
10,28), Pavel pak na jiném místû
mluví o ãlovûku jako o tûle a duchu
(1 K 7,34). V prvním pfiípadû se
„du‰e“ vztahuje na vy‰‰í schopnost
ãlovûka, pravdûpodobnû na mysl,
prostfiednictvím které je ãlovûk ve
styku s Bohem. V druhém pfiípadû
se na tuto vy‰‰í schopnost vztahuje
v˘raz „duch“. V obou pfiípadech tû-
lo zahrnuje fyzickou, ale také cito-
vou stránku ãlovûka.

b) Trojité spojení. Existuje jedna
v˘jimka ze v‰eobecné charakteristi-
ky ãlovûka jako bytosti, ve které se
spojují dvû ãásti. Pavel, kter˘ hovo-
fiil o podvojné jednotû tûla a ducha,
také mluvil o trojí jednotû ãlovûka.
¤íká: „Sám BÛh pokoje nechÈ vás
cele posvûtí a zachová va‰eho du-
cha, du‰i i tûlo bez úrazu a poskvr-
ny do pfiíchodu na‰eho Pána JeÏí‰e
Krista.“ (1 Te 5,23) Toto místo vy-
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jadfiuje Pavlovu touhu, aby z proce-
su posvûcení nebyla vynechána Ïád-
ná z tûchto lidsk˘ch stránek.

V tomto pfiípadû mÛÏeme chápat
„ducha“ jako „vy‰‰í princip inteli-
gence a my‰lení, kter˘ byl ãlovûku
dán a prostfiednictvím kterého mÛ-
Ïe BÛh promlouvat sv˘m Duchem
(viz ¤ 8,16). Obnovením mysli
skrze pÛsobení Ducha svatého se
ãlovûk stává podobn˘ Kristu (viz
¤ 12,1.2).

„‘Du‰i’, ...na rozdíl od ‘ducha’, si
mÛÏeme pfiedstavit jako tu ãást lid-
ské pfiirozenosti, která se projevuje
v instinktech, citech a touhách. I ta-
to ãást pfiirozenosti ãlovûka mÛÏe
b˘t posvûcena. KdyÏ se pod pÛsobe-
ním Ducha svatého mysl shoduje
s BoÏí myslí a posvûcen˘ rozum
ovládne niÏ‰í pfiirozenost, pak se in-
stinkty, které by jinak odporovaly
Bohu, podfiizují jeho vÛli.“6

Tûlo, které ovládá nízká nebo na-
opak u‰lechtilá pfiirozenost, ozna-
ãuje fyzickou stavbu – maso, krev
a kosti.

Není náhoda, Ïe Pavel zafiadil nej-
prve ducha, potom du‰i a nakonec
tûlo. Je-li duch posvûcen, je i mysl
pod BoÏí kontrolou. Posvûcená my-
sl bude mít zase posvûcující vliv na
du‰i, totiÏ na touhy, city a emoce.
âlovûk, ve kterém se uskuteãÀuje
toto posvûcení, nebude zneuÏívat
své tûlo a docílí tak dobrého tûles-

ného zdraví. Tak se tûlo stává po-
svûcen˘m nástrojem, kter˘m mÛÏe
kfiesÈan slouÏit svému Pánu a Spasi-
teli. Pavlova v˘zva k posvûcení zfietel-
nû vychází z principu jednoty lidské
pfiirozenosti a ukazuje, Ïe úãinná
pfiíprava na KristÛv druh˘ pfiíchod
vyÏaduje pfiípravu celé bytosti – du-
cha, du‰e i tûla.

c) Nedûlitelné a vzájemné spojení. Je
zfiejmé, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je nerozdû-
litelnû spojen. Tûlo, du‰e a duch
jsou úzce propojeny a ukazují na
siln˘ vzájemn˘ vztah mezi duchov-
ními, du‰evními a tûlesn˘mi schop-
nostmi ãlovûka. Nedostatky v jedné
oblasti ovlivÀují dal‰í dvû. Nemoc-
n˘, neãist˘ nebo zmaten˘ duch bu-
de mít také ‰kodliv˘ vliv na citové
a fyzické zdraví ãlovûka. Platí ale ta-
ké, Ïe slab˘, nemocn˘ nebo trpící
organismus naru‰í i citové a du-
chovní zdraví jedince. Vzájemn˘
vliv, jak˘ na sebe tyto prvky mají,
ukazuje, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je pfied
Bohem zodpovûdn˘, aby je zacho-
val v co nejlep‰ím stavu. Takov˘ po-
stoj je dÛleÏitou souãástí v procesu
obnovy k obrazu Stvofiitele.

âlovûk – obraz Boha

Îivé bytosti, které BÛh stvofiil ‰estého
dne stvofiení, byly uãinûny „k obrazu
BoÏímu“ (Gn 1,27 Kral.). Co to zna-
mená b˘t stvofien k BoÏímu obrazu?
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Stvofien k BoÏímu obrazu a k jeho po-
dobû. âasto se fiíká, Ïe etick˘ a du-
chovní rozmûr ãlovûka zjevuje nûco
z morální a duchovní povahy Boha.
ProtoÏe Bible uãí, Ïe ãlovûk je ne-
rozluãitelnou jednotou tûla, mysli
a du‰e, pak musí i tûlesn˘ vzhled
ãlovûka nûjak odráÏet BoÏí obraz.
Ale není BÛh duch? Jak mÛÏe b˘t
duch vÛbec spojen s nûjak˘m kon-
krétním tvarem nebo podobou?

I krátké studium Bible ukazuje, Ïe
také andûlé jsou duchovními by-
tostmi podobnû jako BÛh (Îd
1,7.14). Pfiesto se vÏdy zjevují v lid-
ské podobû (Gn 18,1-19.22; Da
9,21; L 1,11-38; Sk 12,5-10). Je moÏ-
né, Ïe duchovní bytost má „duchov-
ní tûlo“ s konkrétní postavou a vzhle-
dem (srov. 1 K 15,44)?

Bible uvádí, Ïe nûktefií lidé vidûli
nûco z BoÏí osoby. MojÏí‰, Áron,
Nádab a Abíhú a 70 star‰ích vidûli
jeho nohy (Ex 24,9-11). Aãkoli BÛh
odmítl ukázat MojÏí‰ovi svou tváfi,
zakryl MojÏí‰e sv˘ma rukama a uká-
zal se mu zezadu, kdyÏ procházel
kolem nûho (Ex 33,20-23). Danie-
lovi se BÛh zjevil ve vidûní o soudu,
a to jako Vûkovit˘, sedící na trÛnu
(Da 7,9.10). Kristus je popisován ja-
ko „obraz Boha neviditelného“ (Ko
1,15) a „v˘raz BoÏí podstaty“ (Îd
1,3). Tato místa naznaãují, Ïe BÛh
je osobní bytost a má osobní podo-
bu. To by nás nemûlo pfiekvapit,

protoÏe ãlovûk byl stvofien k BoÏí-
mu obrazu.

âlovûk byl stvofien „níÏ neÏ andû-
lé“ (Îd 2,7), coÏ znamená, Ïe musel
obdrÏet du‰evní i duchovní schop-
nosti. Aãkoli Adam po stvofiení ne-
mohl mít zku‰enosti, hluboké po-
chopení a rozvinut˘ charakter, byl
uãinûn „pfiím˘“ (Kaz 7,29), coÏ uka-
zuje na mravní bezúhonnost.7 Byl
spravedliv˘ a svat˘, protoÏe byl mo-
rálním obrazem Boha (srov. Ef
4,24) a byl souãástí stvofiení, které
BÛh prohlásil za „velmi dobré“ (Gn
1,31).

ProtoÏe byl ãlovûk stvofien k mo-
rálnímu obrazu Boha, byla mu dá-
na pfiíleÏitost projevit Stvofiiteli svou
lásku a oddanost. Mûl moÏnost vol-
by jako BÛh, mûl svobodu myslet
a jednat podle mravních imperati-
vÛ. Mohl se tedy svobodnû rozhod-
nout milovat a poslouchat, nebo
nedÛvûfiovat a b˘t neposlu‰n˘. BÛh
riskoval, Ïe ãlovûk uãiní nespráv-
nou volbu, protoÏe pouze se svo-
bodou rozhodování mohl ãlovûk
rozvíjet charakter, kter˘ by plnû
ukázal princip lásky, jenÏ je podsta-
tou samotného Boha (1 J 4,8). Úko-
lem ãlovûka bylo dosáhnout vrchol-
nou podobu BoÏího obrazu – milo-
vat Boha cel˘m sv˘m srdcem, celou
svou du‰í a celou svou myslí a milo-
vat jiné jako sebe samého (Mt
22,36-40).
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Stvofien pro spoleãenství s druh˘mi.
BÛh fiekl, Ïe „není dobré, aby ãlo-
vûk byl sám“ (Gn 2,18) a stvofiil Evu.
Tak jako jsou osoby Trojice vzájem-
nû spojeny vztahem lásky, tak i my
jsme byli stvofieni pro spoleãenství
pfiátelství nebo manÏelství (Gn 2,18).
V takovém vztahu máme moÏnost
Ïít pro druhé. B˘t opravdu ãlovûkem
znamená b˘t orientován na vztah.
Rozvoj tohoto aspektu BoÏího ob-
razu neoddûlitelnû patfií k souladu
a ‰tûstí BoÏího království.

Stvofien ke správcovství Ïivotního pro-
stfiedí. BÛh fiekl: „UãiÀme ãlovûka,
aby byl na‰ím obrazem podle na‰í
podoby. AÈ lidé panují nad mofisk˘-
mi rybami a nad nebesk˘m ptac-
tvem, nad zvífiaty a nad celou zemí
i nad kaÏd˘m plazem plazícím se
po zemi.“ (Gn 1,26) Zde se BÛh jed-
ním dechem zmiÀuje o BoÏím ob-
razu v ãlovûku i o jeho vládû nad
niÏ‰ím tvorstvem. Pro niÏ‰í stvofiení
byl ãlovûk sv˘m postavením BoÏím
pfiedstavitelem. Îivoãi‰ná fií‰e ne-
mÛÏe rozumût BoÏí svrchovanosti,
ale mnohá zvífiata jsou schopna mi-
lovat ãlovûka a slouÏit mu.

David se zmiÀuje o vládû ãlovûka:
„Svûfiuje‰ mu vládu nad dílem sv˘ch
rukou, v‰echno pod nohy mu kla-
de‰.“ (Î 8,7) Nadfiazené postavení
ãlovûka naznaãovalo slávu a ãest,
kterou byl korunován (Î 8,6). Jeho

úkolem bylo laskavû vládnout nad
svûtem, a tím zobrazovat nebo odrá-
Ïet BoÏí láskyplnou vládu nad ves-
mírem. Nejsme tedy obûtí okolností
ovládan˘ch silami prostfiedí. BÛh
nás povûfiil úkolem pozitivnû pfiispí-
vat k utváfiení prostfiedí tím, Ïe vyu-
Ïijeme kaÏdé situace, do které jsme
postaveni, k naplnûní BoÏí vÛle.

Toto pochopení je klíãem ke
zlep‰ení lidsk˘ch vztahÛ ve svûtû pl-
ném nestálosti. Je také odpovûdí na
sobecké vyuÏívání pfiírodních zdro-
jÛ zemû a nerozváÏné zneãi‰Èování
vzduchu a vody, které vede k rychlé-
mu zhor‰ování kvality Ïivota. Pfiijetí
biblického pohledu na lidskou pfii-
rozenost poskytuje jedinou jistotu
vzkvétající budoucnosti.

Stvofien, aby napodoboval Boha. Pro-
toÏe jsme byli stvofieni k BoÏímu ob-
razu, máme jednat podobnû jako
BÛh. Aãkoli jsme lidé, a ne BÛh, má-
me ve v‰ech ohledech odráÏet ob-
raz svého TvÛrce. âtvrté pfiikázání
nás vyz˘vá k této povinnosti. Mûli
bychom následovat pfiíklad svého
Stvofiitele – pracovat ‰est dní v t˘d-
nu a odpoãinout sedmého dne (Ex
20,8-11).

Stvofien s podmínûnou nesmrtelností.
Pfii stvofiení na‰i první rodiãe obdr-
Ïeli nesmrtelnost, která v‰ak byla
podmínûna poslu‰ností. Tím, Ïe
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mûli pfiístup ke stromu Ïivota, moh-
li Ïít vûãnû. Jedin˘ zpÛsob, kter˘m
mohli ohrozit svou nesmrtelnost,
bylo pfiestoupení zákazu jíst ze stro-
mu poznání dobrého a zlého. Ne-
poslu‰nost by vedla ke smrti (Gn
2,17; 3,22).

Pád do hfiíchu

Adam s Evou zhfie‰ili, pfiestoÏe byli
stvofieni dokonalí, k BoÏímu obra-
zu a byli postaveni do dokonalého
prostfiedí. Jak do‰lo k tak radikální
a stra‰né zmûnû?

PÛvod hfiíchu. Stvofiil-li BÛh dokona-
l˘ svût, jak mohl vzniknout hfiích?

1. BÛh a pÛvod hfiíchu. Je BÛh Stvo-
fiitel také pÛvodcem hfiíchu? Písmo
ukazuje, Ïe BÛh je svou povahou sva-
t˘ (Iz 6,3) a není v nûm Ïádné ne-
pravosti. „Jeho dílo je dokonalé, na
v‰ech jeho cestách je právo, BÛh je
vûrn˘ a bez podlosti, je spravedliv˘
a pfiím˘.“ (Dt 32,4) Písmo konstatu-
je: „Daleko je BÛh od svévole, V‰e-
mocn˘ od bezpráví.“ (Jb 34,10) „BÛh
nemÛÏe b˘t pokou‰en ke zlému
a sám také nikoho nepokou‰í.“ (Jk
1,13) BÛh nemá rád bezboÏnost
(Î 5,5 Kral.; 11,5 Kral.). PÛvodní
BoÏí stvofiení bylo „velmi dobré“ (Gn
1,31). BÛh nejen Ïe není pÛvodcem
hfiíchu, ale naopak „se stal pÛvod-
cem vûãné spásy“ (Îd 5,9).

2. PÛvodce hfiíchu. BÛh mohl pfie-
dejít vzniku hfiíchu tím, Ïe by stvofiil
vesmír robotÛ, ktefií by konali jen
to, k ãemu byli naprogramováni.
Láska v‰ak vedla Boha k tomu, Ïe
stvofiil bytosti, které mohly na jeho
lásku odpovûdût svobodnû. To v‰ak
mohou pouze bytosti, které mají
moÏnost svobodné volby.

Tím, Ïe BÛh poskytl svému stvo-
fiení tuto svobodu v‰ak na sebe vzal
riziko, Ïe se nûkteré stvofiené bytos-
ti mohou od nûj odvrátit. Îel, mezi
andûly se stal dom˘‰liv˘m vysoce
postaven˘ Lucifer (Ez 28,17; srov. 
1 Tm 3,6). Nespokojen se sv˘m po-
stavením pod BoÏí vládou (srov. Ju
6), zaãal touÏit po místû, které pat-
fiilo samotnému Bohu (Iz 14,12-
14). Ve snaze získat vládu nad ves-
mírem, zaséval tento padl˘ andûl
mezi ostatními andûly nespokoje-
nost a mnoho jich získal na svou
stranu. V nebi proto vznikl nebesk˘
konflikt, kter˘ skonãil tím, Ïe Luci-
fer, nyní znám˘ jako satan (odpÛr-
ce), a jeho andûlé byli vypuzeni
z nebe (Zj 12,4.7-9; viz také kapito-
la 8 této knihy).

3. PÛvod hfiíchu v lidské rodinû. Po-
ráÏka v nebi satana neodradila. Roz-
hodl se svádût druhé, aby se pfiipoji-
li k jeho vzpoufie proti BoÏí vládû.
Soustfiedil svou pozornost na právû
stvofiené lidi. Jak mohl svést Adama
a Evu ke vzpoufie? Îili pfiece v doko-
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nalém svûtû a Stvofiitel se postaral
o naplnûní v‰ech jejich potfieb. Jak
se mohli stát nespokojen˘mi a pfie-
stat dÛvûfiovat tomu, kdo byl zdro-
jem jejich ‰tûstí? Zpráva o prvním
hfiíchu odpovídá na tuto otázku.

Pfii svém útoku na první lidské by-
tosti se satan rozhodl je zaskoãit.
PfiiblíÏil se k Evû, kdyÏ byla v blíz-
kosti stromu poznání dobrého a zlé-
ho. Satan se jí v podobû hada ptal
na BoÏí zákaz jíst ze stromu. KdyÏ
Eva potvrdila, Ïe BÛh fiekl, Ïe zem-
fiou, budou-li jíst z tohoto stromu,
satan zpochybnil BoÏí zákaz slovy:
„Nikoli, nepropadnete smrti.“ Pro-
budil její zvûdavost tvrzením, Ïe
BÛh se jí snaÏí zabránit v nádherné
nové zku‰enosti: b˘t jako BÛh (Gn
3,4.5). OkamÏitû v ní vzklíãila po-
chybnost o BoÏím slovu. Eva byla
zaslepena velk˘mi moÏnostmi, kte-
ré ovoce údajnû nabízí. Poku‰ení
zpÛsobilo zmatek v její posvûcené
mysli. Víru v BoÏí slovo vystfiídala ví-
ra v satanovo slovo. Náhle si pfied-
stavovala, Ïe „je to strom s plody do-
br˘mi k jídlu, lákav˘ pro oãi, strom
slibující v‰evûdoucnost“. Nespoko-
jena se sv˘m postavením Eva pod-
lehla poku‰ení b˘t jako BÛh. „Vzala
tedy z jeho plodÛ a jedla, dala také
svému muÏi, kter˘ byl s ní, a on téÏ
jedl.“ (Gn 3,6)

Eva dÛvûfiovala sv˘m smyslÛm ví-
ce neÏ Bohu, a tím se odlouãila od

závislosti na Bohu, ztratila své
vzne‰ené postavení a padla do hfií-
chu. Pád lidského pokolení byl zpÛ-
soben ztrátou víry v Boha a jeho
slovo. Tato nevûra vedla k nepo-
slu‰nosti, která naru‰ila vztah a na-
konec vedla k odlouãení ãlovûka
od Boha.

Vliv hfiíchu. Jaké byly okamÏité
i dlouhodobé následky hfiíchu? Jak
hfiích ovlivnil lidskou pfiirozenost?
Jak˘ je v˘hled na odstranûní hfiíchu
a zlep‰ení lidské pfiirozenosti?

1. Bezprostfiední dÛsledky. Prvním
následkem hfiíchu byla zmûna v lid-
ské pfiirozenosti, která ovlivnila me-
zilidské vztahy, a také vztah k Bohu.
Nov˘ radostn˘ záÏitek, pfii kterém
se jim otevfiely oãi, pfiinesl Adamovi
a Evû pocity hanby (Gn 3,7). Místo
toho, aby se stali rovn˘mi Bohu, jak
to satan sliboval, báli se a snaÏili se
ukr˘t (Gn 3,8-10).

KdyÏ se BÛh Adama a Evy ptal na
jejich hfiích, místo aby pfiiznali svou
vinu, snaÏili se ji svést na toho dru-
hého. Adam fiekl: „Îena, kterou jsi
mi dal, aby pfii mnû stála, ta mi da-
la z toho stromu a já jsem jedl.“ (Gn
3,12) Sv˘mi slovy obvinil Evu a ne-
pfiímo i Boha ze zodpovûdnosti za
svÛj hfiích. To jasnû ukazuje, jak
hfiích naru‰il jeho vztah k vlastní Ïe-
nû i ke Stvofiiteli. Eva pak zase obvi-
nila hada (Gn 3,13).
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Hrozné následky ukazují váÏnost
jejich pfiestoupení. BÛh zlofieãil ha-
du, kterého satan pouÏil, a odsou-
dil jej, aby se plazil po bfii‰e, coÏ tr-
vale pfiipomínalo pád do hfiíchu
(Gn 3,14). Îenû BÛh fiekl: „Velice
rozmnoÏím tvé trápení i bolesti tû-
hotenství, syny bude‰ rodit v utrpe-
ní, bude‰ dychtit po svém muÏi, ale
on nad tebou bude vládnout.“ (Gn
3,16) A protoÏe Adam neposlechl
Boha, ale svou Ïenu, byla zemû zlo-
fieãena a on proÏíval úzkost a ná-
mahu pfii práci: „KvÛli tobû nechÈ
je zemû prokleta; po cel˘ svÛj Ïivot
z ní bude‰ jíst v trápení. Vydá ti je-
nom trní a hloÏí a bude‰ jíst polní
byliny. V potu své tváfie bude‰ jíst
chléb, dokud se nenavrátí‰ do ze-
mû, z níÏ jsi byl vzat.“ (Gn 3,17-19)

BÛh potvrdil nemûnnost svého
zákona a znovu také ukázal, Ïe kaÏ-
dé pfiestoupení vede k jisté smrti:
„Prach jsi a v prach se navrátí‰.“
(Gn 3,19) SvÛj rozsudek vykonal
tím, Ïe vyhnal pfiestupníky z rajské-
ho domova, a tak pfieru‰il jejich pfií-
m˘ styk s Bohem (Gn 3,8). Navíc
jim znemoÏnil jíst ze stromu Ïivota,
zdroje nesmrtelnosti. Tak se Adam
s Evou stali smrteln˘mi bytostmi
(Gn 3,22).

2. Povaha hfiíchu. Mnohá místa
Písma, zvlá‰tû zpráva o pádu do hfií-
chu, jasnû ukazují, Ïe hfiích je mo-
rální zlo – dÛsledek nezávislého

rozhodnutí pfiestoupit zjevenou vÛ-
li BoÏí (Gn 3,1-6; ¤ 1,18-22).

a) Definice hfiíchu. Hfiích je v Bibli
definován jako „poru‰ení zákona“
(1 J 3,4), selhání toho, „kdo ví, co je
ãinit dobré, a neãiní“ (Jk 4,17), a ta-
ké „cokoli není z víry, je hfiích“
(¤ 14,23). ·ir‰í definice hfiíchu zní:
„Hfiích je jakékoli odch˘lení se od
poznané BoÏí vÛle, kdy ãlovûk buì
z nedbalosti nedûlá to, co BÛh na-
fiídil, nebo koná to, co v˘slovnû za-
kázal.“8

Hfiích nezná neutralitu. Kristus
praví: „Kdo není se mnou, je proti
mnû.“ (Mt 12,30) Nevûfiit Kristu je
hfiích (J 16,9). Hfiích je svou pova-
hou absolutní, protoÏe je vzpourou
proti Bohu a jeho vÛli. Jak˘koli
hfiích, mal˘ nebo velk˘, pfiiná‰í roz-
sudek „vinen“. „Kdo by totiÏ zacho-
val cel˘ zákon, a jen v jednom pfii-
kázání klop˘tl, provinil se proti
v‰em.“ (Jk 2,10)

b) Hfiíchem jsou my‰lenky stejnû ja-
ko ãiny. âasto se za hfiích povaÏují
pouze konkrétní a viditelné ãiny,
které poru‰ují zákon. Kristus v‰ak
fiekl, Ïe hnûvat se na nûkoho je po-
ru‰ením ‰estého pfiikázání „Neza-
bije‰!“ (Ex 20,13) a hfií‰né touhy
jsou pfiestoupením pfiikázání „Nese-
smilní‰!“ (Ex 20,14). Hfiíchem pro-
to není pouze zjevná neposlu‰nost
projevená ãiny, ale také my‰lenky
a touhy.
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c) Hfiích a vina. Hfiích plodí vinu.
Vina v biblickém pohledu zname-
ná, Ïe ten, kdo se dopustil hfiíchu,
zaslouÏí trest. A protoÏe v‰ichni
zhfie‰ili, „cel˘ svût byl pfied Bohem
usvûdãen z viny“ (¤ 3,19).

Pokud vinu patfiiãnû nefie‰íme,
niãí na‰e fyzické, du‰evní a duchov-
ní schopnosti. JestliÏe se vÛbec ne-
fie‰í, v koneãném dÛsledku zpÛso-
buje smrt, neboÈ „mzdou hfiíchu je
smrt“ (¤ 6,23).

Lékem na vinu je odpu‰tûní (Mt
6,12), jehoÏ v˘sledkem je oãi‰tûní
svûdomí a pokoj mysli. BÛh touÏí
dát toto odpu‰tûní kajícímu hfií‰ní-
ku. Kristus laskavû volá hfiíchem ob-
tíÏené a vinou suÏované lidi: „Pojì-
te ke mnû v‰ichni, kdo se namáháte
a jste obtíÏeni bfiemeny, a já vám
dám odpoãinout.“ (Mt 11,28)

d) Sídlo hfiíchu. Hfiích podle Bib-
le sídlí v srdci – to je místo, které
dnes naz˘váme mysl. Ze srdce „vy-
chází Ïivot“ (Pfi 4,23). Kristus objas-
Àuje, Ïe my‰lenky zneãi‰Èují ãlovû-
ka, „neboÈ ze srdce vycházejí ‰patné
my‰lenky, vraÏdy, cizoloÏství, smil-
ství, loupeÏe, kfiivá svûdectví, uráÏ-
ky“ (Mt 15,19). Srdce ovlivÀuje ce-
lou bytost – rozum, vÛli, citovou i tû-
lesnou stránku. ProtoÏe „srdce je
ze v‰eho nejúskoãnûj‰í, pÛsobící
zkázu“ (Jr 17,9), mÛÏeme lidskou
pfiirozenost popsat jako poru‰e-
nou, zkaÏenou a zcela hfií‰nou.

3. Vliv hfiíchu na lidstvo. Nûktefií li-
dé se mohou domnívat, Ïe rozsu-
dek smrti je pfiíli‰ pfiísn˘ trest za je-
dení zakázaného ovoce. ZávaÏnost
pfiestoupení v‰ak mÛÏeme pouze
odhadovat, a to vzhledem k násled-
kÛm, které mûl AdamÛv hfiích na
lidstvo.

První syn Adama a Evy se dopustil
vraÏdy. Jejich potomci brzy poru‰ili
posvátné manÏelské spojení tím, Ïe
podporovali mnohoÏenství. Netrva-
lo dlouho a zemi naplnila ‰patnost
i násilí (Gn 4,8.23; 6,1-5.11-13).
Lidé nedbali na BoÏí v˘zvu k poká-
ní a reformaci. Pouze osm lidí bylo
zachránûno pfied vodami potopy,
která zniãila ty, kdo neãinili pokání.
Dûjiny lidstva po potopû jsou aÏ na
nûkolik v˘jimek smutn˘m zázna-
mem o dÛsledcích hfií‰nosti lidské
pfiirozenosti.

a) V‰eobecná hfií‰nost lidstva. Dûjiny
ukazují, Ïe Adamovi potomci sdíle-
jí hfií‰nost jeho povahy. V modlitbû
David fiekl: „Pfied tebou nikdo z Ïi-
v˘ch není spravedliv˘.“ (Î 143,2;
srov. 14,3) „Není ãlovûka, kter˘ by
nehfie‰il.“ (1 Kr 8,46) ·alomoun fie-
kl: „Kdo mÛÏe fiíci: ‘Zachoval jsem
si ryzí srdce, jsem ãist˘, bez hfií-
chu’?“ (Pfi 20,9) „Není na zemi ãlo-
vûka spravedlivého, aby konal dob-
ro a nehfie‰il.“ (Kaz 7,20) I Nov˘ zá-
kon jasnû svûdãí o tom, Ïe „v‰ichni
zhfie‰ili a jsou daleko od BoÏí slávy“

Pfiirozenost ãlovûka

121

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 121



(¤ 3,23), a také „fiíkáme-li, Ïe jsme
bez hfiíchu, klameme sami sebe
a pravda v nás není“ (1 J 1,8).

b) Je hfií‰nost zdûdûná, nebo získa-
ná? Pavel fiíká: „V Adamovi v‰ichni
umírají.“ (1 K 15,22) Na jiném mís-
tû fiekl: „Skrze jednoho ãlovûka to-
tiÏ ve‰el do svûta hfiích a skrze hfiích
smrt; a tak smrt zasáhla v‰echny,
protoÏe v‰ichni zhfie‰ili.“ (¤ 5,12)

ZkaÏenost lidského srdce ovlivÀu-
je celou bytost. V tomto smyslu Jób
zvolal: „Kdo dokáÏe, aby ãisté vze‰lo
z neãistého? VÛbec nikdo!“ (Jb
14,4). David fiekl: „Ano, zrodil jsem
se v nepravosti, v hfiíchu mû poãala
matka.“ (Î 51,7) A Pavel konstatu-
je: „Soustfiedûní na sebe je Bohu
nepfiátelské, neboÈ se nechce ani
nemÛÏe podfiídit BoÏímu zákonu.
Ti, kdo Ïijí jen z vlastních sil, nemo-
hou se líbit Bohu.“ (¤ 8,7.8) Po-
ukazuje na to, Ïe vûfiící byli pfied
obrácením „svou povahou synové
vzpoury“ stejnû jako ostatní lidé (Ef
2,2 Kral.).

Aãkoli v dûtství získáváme hfií‰né
chování napodobováním, uvedené
texty potvrzují, Ïe svou základní hfií‰-
nost dûdíme. V‰eobecná hfií‰nost
lidstva je dÛkazem, Ïe pfiirozenû
tíhneme ke zlu, nikoli k dobru.

c) Vym˘cení hfií‰ného chování. Jak
úspû‰nû si lidé vedou pfii odstraÀo-
vání zla ze svého Ïivota a ze spoleã-
nosti?

KaÏdá snaha o dosaÏení spravedli-
vého Ïivota ve vlastní síle je odsou-
zena k nezdaru. Kristus fiekl, Ïe
„kaÏd˘, kdo hfie‰í, je otrokem hfií-
chu“. Pouze BoÏí moc nás mÛÏe
osvobodit z tohoto otroctví. JeÏí‰
nás v‰ak ujistil: „KdyÏ vás Syn vysvo-
bodí, budete skuteãnû svobodní.“
(J 8,34.36) ¤ekl, Ïe mÛÏeme dosáh-
nout spravedlnosti pouze tím, Ïe
budeme „pfieb˘vat v nûm“, protoÏe
„beze mne nemÛÏete ãinit nic“
(J 15,5).

Ani apo‰tol Pavel nedokázal Ïít
spravedliv˘m Ïivotem ve své síle.
Znal dokonalou normu BoÏího zá-
kona, ale nebyl schopen ho dosáh-
nout. Své úsilí pfiipomíná slovy:
„Nepoznávám se ve sv˘ch skutcích;
vÏdyÈ nedûlám to, co chci, n˘brÏ
to, co nenávidím.“ „VÏdyÈ neãiním
dobro, které chci, n˘brÏ zlo, které
nechci.“ Pak poukazuje na úãinek
hfiíchu v jeho Ïivotû: „JestliÏe v‰ak
ãiním to, co nechci, nedûlám to já,
ale hfiích, kter˘ ve mnû pfieb˘vá.“
Navzdory sv˘m selháním obdivuje
BoÏí dokonalou normu slovy: „Ve
své nejvnitfinûj‰í bytosti s radostí
souhlasím se zákonem BoÏím; kdyÏ
v‰ak mám jednat, pozoruji, Ïe jin˘
zákon vede boj proti zákonu, kte-
rému se podfiizují mé údy. Jak ubo-
h˘ jsem to ãlovûk! Kdo mû vysvo-
bodí z tohoto tûla smrti?“ (¤ 7,15.
19.20.22-24).
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Pavel nakonec uznal, Ïe potfiebu-
je BoÏí pomoc, aby mohl vítûzit.
V Kristu jiÏ neÏije podle tûla, ale za-
ãíná nov˘ Ïivot podle Ducha (¤ 7,25;
8,1 Kral).

Nov˘ Ïivot v Duchu je BoÏí dar,
kter˘ promûÀuje. Skrze BoÏí milost
my, ktefií „jsme byli mrtví pro své vi-
ny a hfiíchy“, se stáváme vítûzi (Ef
2,1.3.8-10). Duchovní znovuzrození
Ïivot natolik promûÀuje (J 1,13;
3,5), Ïe mÛÏeme mluvit o novém
stvofiení – „Co je staré, pominulo,
hle, je tu nové!“ (2 K 5,17) Nov˘ Ïi-
vot v‰ak nevyluãuje moÏnost, Ïe ãlo-
vûk zhfie‰í (1 J 2,1).

4. Evoluce a pád ãlovûka. Od stvo-
fiení satan klame mnohé lidi tím, Ïe
zeslabuje jejich dÛvûru v biblickou
zprávu o pÛvodu ãlovûka a o jeho
pádu. Evoluci bychom mohli nazvat
„pfiirozen˘m“ lidsk˘m názorem, za-
loÏen˘m na pfiedpokladu, Ïe Ïivot
vznikl náhodou a lidé se dlouh˘m
evoluãním procesem vyvinuli z niÏ-
‰ích forem Ïivota. Pfiirozen˘m v˘bû-
rem, kdy pfieÏili jen ti nejsilnûj‰í, se
vyvinuli do souãasné podoby. Pro-
toÏe dosud nedosáhli vrcholu sv˘ch
moÏností, stále se vyvíjejí.

Stále vût‰í poãet kfiesÈanÛ pfiijímá
teistickou evoluci, která tvrdí, Ïe BÛh
pouÏil pfii stvofiení evoluci. Ti, ktefií
pfiijímají tento názor, nepokládají
první kapitoly Genesis za doslovné,
ale pouze za alegorii nebo m˘tus.

a) Biblick˘ pohled na ãlovûka a evo-
luce. KfiesÈané vûfiící ve stvofiení jsou
znepokojeni vlivem, jak˘ má evo-
luãní teorie na kfiesÈanskou víru.
James Orr napsal: „KfiesÈanství dnes
nemusí odolávat útoku na jednotli-
vé body svého uãení..., ale pozitivnû
formulovanému a zcela protiklad-
nému pohledu na svût, kter˘ tvrdí,
Ïe spoãívá na vûdeck˘ch základech,
je dovednû sestaven a obhajován
a sv˘mi základními my‰lenkami
podr˘vá kofieny kfiesÈanského systé-
mu.“9

Bible odmítá alegorick˘ nebo
m˘tick˘ v˘klad Geneze. Samotní
pisatelé Bible vykládají Genesis 
1 – 11 jako skuteãné dûjiny. Adam,
Eva, had a satan, ti v‰ichni jsou po-
vaÏováni za historické postavy
v dramatu velkého sporu (viz Jb
31,33, Kaz 7,29; Mt 19,4; J 8,44;
¤ 5,12.18.19; 2 K 11,3; 1 Tm 2,14;
Zj 12,9).

b) Golgota a evoluce. Evoluce v zá-
kladní nebo pfiizpÛsobené podobû
odporuje základÛm kfiesÈanství.
Jak fiíká Leonard Verduin: „Na
místo pfiíbûhu o pádu pfii‰el pfiíbûh
o cestû vzhÛru.“10 KfiesÈanství a evo-
luce stojí v pfiímém protikladu.
Na‰i první rodiãe buì byli stvofieni
k BoÏímu obrazu a proÏili pád do
hfiíchu, nebo nikoli. Pokud tomu
tak ale není, proã b˘t vÛbec kfiesÈa-
nem?
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Nejvíce v‰ak evoluci zpochybÀuje
Golgota. Nedo‰lo-li k pádu do hfií-
chu, proã by bylo nutné, aby za nás
BÛh umíral? Nejen smrt v‰eobecnû,
ale pfiedev‰ím Kristova smrt za nás
svûdãí o tom, Ïe s lidstvem není v‰e
„v pofiádku“. Kdybychom byli odká-
záni pouze na sebe, úpadek by se
prohluboval a nakonec by lidé zni-
ãili sami sebe.

Na‰e nadûje je v âlovûku, kter˘ vi-
sel na kfiíÏi. Pouze jeho smrt otevírá
moÏnost lep‰ího, plnûj‰ího Ïivota
bez konce. Golgota prohla‰uje, Ïe
potfiebujeme zástupce, kter˘ by nás
vysvobodil.

c) Vtûlení a evoluce. Na otázku, zda
stvofiení, nebo evoluce, dává snad
nejlep‰í odpovûì pohled na stvofie-
ní ãlovûka z perspektivy inkarnace.
Pfiíchod druhého Adama – Krista
na svût, to byl BoÏí stvofiitelsk˘ ãin.
KdyÏ BÛh mohl vykonat tento vr-
choln˘ zázrak, nemusíme pochybo-
vat o tom, Ïe byl schopen stvofiit
prvního Adama.

d) Dospûlo jiÏ lidstvo? Evolucionis-
té ãasto poukazují na úÏasn˘ vûdec-
k˘ pokrok bûhem nûkolika posled-
ních staletí jako na dÛkaz, Ïe ãlovûk
je strÛjcem svého vlastního osudu.
Prostfiednictvím vûdy, která naplÀu-
je jeho potfieby, vyfie‰í postupem ãa-
su v‰echny problémy svûta.

Av‰ak mesiá‰ská role techniky na-
ráÏí na rostoucí skepticismus, pro-

toÏe právû technika pfiivedla na‰i
planetu na pokraj zkázy. Lidstvo na-
prosto selhalo, protoÏe nedokázalo
zvládnout své hfií‰né srdce. V dÛ-
sledku toho cel˘ vûdeck˘ pokrok
uãinil svût pouze mnohem nebez-
peãnûj‰ím.

Zdá se, jako by filozofie nihilismu
a zoufalství byla stále pravdivûj‰í.
V˘rok Alexandra Popea „v lidském
nitru neustále vzniká nadûje“ dnes
vyznívá naprázdno. Lépe vystihl
skuteãnost Jób, kdyÏ fiíká, Ïe dny
plynou „v naprosté beznadûji“ (Jb
7,6). Svût lidí stále upadá. Musel
pfiijít nûkdo, kdo stál mimo lidské
dûjiny, vstoupil do nich a vnesl no-
vou skuteãnost.

Paprsky nadûje. Jak dalece bylo lid-
stvo zkaÏené? Na kfiíÏi lidé zabili
svého Stvofiitele – nejstra‰nûj‰í ot-
covraÏda! BÛh v‰ak pfiesto nene-
chal lidstvo bez nadûje.

David uvaÏoval o postavení ãlovû-
ka ve stvofiené pfiírodû. Nejdfiíve se
pfiemoÏen velikostí vesmíru do-
mníval, Ïe je ãlovûk bezv˘znamn˘.
Pak si uvûdomil pravé postavení
lidstva. KdyÏ mluvil o souãasném
vztahu ãlovûka k Bohu, fiekl: „Jen
maliãko jsi ho omezil, Ïe není ro-
ven Bohu, korunuje‰ ho slávou
a dÛstojností. Svûfiuje‰ mu vládu
nad dílem sv˘ch rukou.“ (Î 8,6.7;
Îd 2,7)
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Navzdory pádu do hfiíchu zÛstalo
v ãlovûku vûdomí lidské dÛstojnos-
ti. BoÏí obraz v nûm byl naru‰en,
ale ne úplnû zniãen. Aãkoli ãlovûk
padl a je zkaÏen˘ a hfií‰n˘, je stále
BoÏím pfiedstavitelem na zemi. Ne-
má boÏskou pfiirozenost, a pfiece
má vzne‰ené postavení jako BoÏí
správce pozemského stvofiení. KdyÏ
si to David uvûdomil, zaãal Boha
chválit a dûkovat mu: „Hospodine,
Pane ná‰, jak vzne‰ené je tvoje jmé-
no po v‰í zemi!“ (Î 8,10)

Smlouva milosti

Následkem pfiestoupení se první li-
dé stali hfií‰n˘mi. JiÏ nebyli schopni
odolávat satanu. Budou je‰tû vÛbec
nûkdy svobodní, nebo bez pomoci
zahynou? Existuje pro nû nûjaká
nadûje?

Smlouva uzavfiená pfii pádu. Dfiíve
neÏ BÛh vynesl rozsudek nad hfií-
chem padlého páru, dal jim nadûji
tím, Ïe jim pfiedstavil smlouvu mi-
losti. ¤ekl: „Mezi tebe [satana] a Ïe-
nu poloÏím nepfiátelství, i mezi sí-
mû tvé a símû její. Ono ti rozdrtí
hlavu a ty jemu rozdrtí‰ patu.“ (Gn
3,15)

BoÏí poselství dávalo nadûji, pro-
toÏe zvûstovalo, Ïe aãkoli satan do-
stal lidstvo pod svÛj zhoubn˘ vliv,
bude nakonec poraÏen. Mezi Bo-

hem a lidmi byla uzavfiena smlouva.
BÛh nejprve zaslíbil, Ïe jeho milost
bude chránit lidi pfied hfiíchem.
Vzbudí nenávist mezi hadem a Ïe-
nou, mezi následovníky satana a Bo-
Ïím lidem. Tak se pfieru‰í vztah mezi
ãlovûkem a satanem a otevfie se ces-
ta pro obnoven˘ vztah s Bohem.

Po staletí pokraãoval boj mezi Bo-
Ïí církví a satanem. Tento boj vyvr-
cholil smrtí JeÏí‰e Krista, kter˘ byl
prorokovan˘m zosobnûním seme-
ne Ïeny. Na Golgotû byl satan pora-
Ïen. Aãkoli bylo Símû Ïeny poranû-
no, byl pÛvodce zla poraÏen.

V‰ichni, kdo pfiijali BoÏí nabídku
milosti, pocítí nepfiátelství vÛãi hfií-
chu, a to jim pomÛÏe zvítûzit v boji
se satanem. Vírou budou mít podíl
na Spasitelovû vítûzství na Golgotû.

Smlouva ustanovená pfied stvofiením.
Smlouva milosti nevznikla po pádu
do hfiíchu. Písmo odhaluje, Ïe uÏ
pfied stvofiením se Trojice dohodla,
Ïe v pfiípadû pádu do hfiíchu lidstvo
zachrání. Pavel fiekl, Ïe BÛh „v nûm
[v Kristu] nás jiÏ pfied stvofiením
svûta vyvolil, abychom byli svatí
a bez poskvrny pfied jeho tváfií. Ve
své lásce nás pfiedem urãil, aby-
chom rozhodnutím jeho dobroty
byli skrze JeÏí‰e Krista pfiijati za syny
a chválili slávu jeho milosti.“ (Ef
1,4-6; srov. 2 Tm 1,9) Petr, kdyÏ
mluvil o Kristovû smírné obûti, fiekl:
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„Byl pfiedem vyhlédnut pfied stvofie-
ním svûta.“ (1 Pt 1,20)

Smlouva byla zaloÏena na neo-
tfiesitelném základû – na zaslíbení
a pfiísaze samého Boha (Îd 6,17).
JeÏí‰ Kristus je ruãitelem smlouvy
(Îd 7,22). Ruãitelem je ten, kdo na
sebe bere dluh nebo závazek v pfií-
padû nezaplacení druhou osobou.
To, Ïe se Kristus zaruãil znamenalo,
Ïe kdyby lidstvo padlo do hfiíchu, on
místo nich ponese trest. On zaplatí
cenu jejich vykoupení, on pfiinese
obûÈ smífiení za jejich hfiíchy, on na-
plní poÏadavky BoÏího zákona, kter˘
byl poru‰en. Îádn˘ ãlovûk ani andûl
nemohl na sebe vzít tuto odpovûd-
nost. Jen Kristus Stvofiitel, pfiedstavi-
tel lidského rodu, ji mohl nést
(¤ 5,12-21; 1 K 15,22).

Syn BoÏí není pouze ruãitelem
smlouvy, je také prostfiedníkem ne-
bo vykonavatelem. Popis jeho po-
slání jako vtûleného Syna ãlovûka
zjevuje tento aspekt jeho role. ¤ekl:
„Sestoupil jsem z nebe, ne abych
ãinil vÛli svou, ale abych ãinil vÛli
toho, kter˘ mû poslal.“ (J 6,38; srov.
5,30.43) ¤ekl také: „NeboÈ to je vÛ-
le mého Otce, aby kaÏd˘, kdo vidí
Syna a vûfií v nûho, mûl Ïivot vûãn˘.“
(J 6,40) A dále: „A Ïivot vûãn˘ je
v tom, kdyÏ poznají tebe, jediného
pravého Boha, a toho, kterého jsi
poslal, JeÏí‰e Krista.“ (J 17,3) Na
konci svého poslání dosvûdãil, Ïe

splnil OtcÛv pfiíkaz: „Já jsem tû osla-
vil na zemi, kdyÏ jsem dokonal dílo,
které jsi mi svûfiil.“ (J 17,4)

Na kfiíÏi JeÏí‰ splnil svÛj závazek
ruãitele smlouvy s lidstvem. Jeho
zvolání „Dokonáno jest!“ (J 19,30)
znamenalo splnûní jeho úkolu.
Sv˘m vlastním Ïivotem zaplatil po-
hledávky, které vyÏadoval pfiestou-
pen˘ BoÏí zákon, a tím kajícím li-
dem zaruãil spasení. V tuto chvíli
Kristova krev potvrdila smlouvu mi-
losti. Vírou v jeho smírnou krev
jsou kající hfií‰níci pfiijati za syny
a dcery BoÏí a stávají se tak dûdici
vûãného Ïivota.

Tato smlouva milosti dává najevo
nekoneãnou BoÏí lásku k lidstvu.
Smlouva vznikla pfied stvofiením svû-
ta a byla pfiedstavena po pádu do
hfiíchu. V té dobû se BÛh a lidé ve
zvlá‰tním smyslu stali partnery.

Obnovení smlouvy. Îel, lidstvo zamít-
lo velkolepou smlouvu milosti pfied
potopou i po ní (Gn 6,1-8; 11,1-9).
KdyÏ BÛh opût nabídl svou smlou-
vu, uãinil tak prostfiednictvím Abra-
hama. Znovu potvrdil zaslíbení spa-
sení: „Ve tvém potomstvu dojdou
poÏehnání v‰echny pronárody ze-
mû, protoÏe jsi uposlechl mého hla-
su.“ (Gn 22,18; srov. 12,3; 18,18)

Písmo zvlá‰tû zdÛrazÀuje Abraha-
movu vûrnost podmínkám smlouvy.
Abraham uvûfiil Bohu a „on mu to
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pfiipoãetl jako spravedlnost“ (Gn
15,6). Abrahamovo pfiijetí poÏehnání
smlouvy, která vyvûrala z BoÏí milosti,
bylo závislé na jeho poslu‰nosti. To
ukazuje, Ïe smlouva potvrzuje autori-
tu BoÏího zákona (Gn 17,1; 26,5).

Abrahamova víra byla tak velká,
Ïe byl nazván „otec v‰ech, ktefií vû-
fií“ (¤ 4,11). On je BoÏím pfiíkla-
dem ospravedlnûní z víry, které se
projevuje poslu‰ností (¤ 4,2.3; Jk
2,23.24). PoÏehnání smlouvy milos-
ti nepfiecházejí automaticky na
Abrahamovy tûlesné potomky, ale
pouze na ty, kdo následují Abraha-
mÛv pfiíklad víry. „Syny Abrahamo-
v˘mi jsou lidé víry.“ (Ga 3,7) KaÏd˘
ãlovûk mÛÏe proÏít zaslíbení spásy,
obsaÏené ve smlouvû, splní-li pod-
mínky: „Jste-li Kristovi, jste potom-
stvo Abrahamovo a dûdicové toho,
co BÛh zaslíbil.“ (Ga 3,29) Z BoÏí
strany byla smlouva na Sínaji (naz˘-
vaná také první smlouva) obnove-
ním Abrahamovy smlouvy milosti
(Îd 9,1). Izrael ji v‰ak pfiekroutil ve
smlouvu skutkÛ (Ga 4,22-31).

Nová smlouva. Pozdûj‰í místa Písma
hovofií o „nové nebo lep‰í smlou-
vû“11. Není tomu tak proto, Ïe by se
vûãná smlouva zmûnila, ale proto, Ïe
(1) Izrael svou nevûrností BoÏí vûã-

nou smlouvu zmûnil v systém skutkÛ;
(2) byla spojena s nov˘m zjevením
BoÏí lásky ve vtûlení, Ïivotû, smrti,
zmrtv˘chvstání a prostfiednické sluÏ-
bû JeÏí‰e Krista (srov. Îd 8,6-13);
a (3) teprve na kfiíÏi byla smlouva po-
tvrzena Kristovou krví (Da 9,27;
L 22,20; ¤ 15,8; Îd 9,11-22).12

Tato smlouva nabízí úÏasné vûci
tûm, kdo ji pfiijímají. Skrze BoÏí mi-
lost jim dává odpu‰tûní hfiíchÛ. Na-
bízí dílo Ducha svatého, kter˘ jim
napí‰e deset BoÏích pfiikázání do
srdce a obnovuje kající hfií‰níky
k obrazu jejich TvÛrce (Jr 31,33).
Zku‰enost nové smlouvy a nového
narození pfiiná‰í Kristovu spravedl-
nost a proÏití ospravedlnûní z víry.

V˘sledkem je obnova srdce, která
promûÀuje jednotlivce, a ti pak pfii-
ná‰ejí ovoce Ducha – „lásku, radost,
pokoj, trpûlivost, laskavost, dobro-
tu, vûrnost, tichost, sebeovládání“
(Ga 5,22.23). Mocí Kristovy spásné
milosti mohou Ïít tak, jak Ïil Kristus
a dennû se radovat z toho, co se lí-
bí Bohu (J 8,29). Jedinou nadûjí
padlého lidstva je pfiijmout BoÏí po-
zvání k uzavfiení smlouvy milosti.
Vírou v JeÏí‰e Krista mÛÏeme proÏít
tento vztah, kter˘ zaruãuje, Ïe jsme
pfiijati do jeho království jako BoÏí
dûti a Kristovi spoludûdicové.
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Poznámky

1. V tomto pojednání chápeme biblické uãe-
ní o ãlovûku v tradiãním teologickém v˘-
znamu.

2. Berkhof, Systematic Theology, str. 183.
3. „Du‰e“, SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 1361.
4. „Du‰e“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd., 

str. 1061.
5. TamtéÏ, str. 1064.
6. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 7., 

str. 257.
7. TamtéÏ, sv. 3., str. 1090.
8. „Hfiích“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd., str.

1042.
9. James Orr, God’s Image in Man (Grand Rapids,

MI: Wm. B. Eerdmans, 1948), str. 3.4.
10. Leonard Verduin, Somewhat Less than God:

The Biblical View of Man (Grand Rapids, MI:
Wm. B. Eerdmans, 1970), str. 69.

11. Nov˘ zákon spojuje zku‰enost Izraele na
Sínaji se Star˘m zákonem (Ga 4,24.25). BÛh
na Sínaji obnovuje svou vûãnou smlouvu
milosti se sv˘m lidem, kter˘ vysvobodil (1 Pa
16,14-17; Î 105,8-11; Ga 3,15-17). BÛh jim
slibuje: „Nyní tedy, budete-li mû skuteãnû
poslouchat a dodrÏovat mou smlouvu, bu-
dete mi zvlá‰tním vlastnictvím jako Ïádn˘ ji-
n˘ lid, tfiebaÏe má je celá zemû. Budete mi
královstvím knûÏí, pronárodem svat˘m.“
(Ex 19,5.6; viz Gn 17,7.9.19) Smlouva spoãí-
vala ve spravedlnosti na základû víry (¤ 10,
6-8; Dt 30,11-14) a zákon lidé mûli mít na-
psan˘ v srdci (Dt 6,4-6; 30,14).
Ve smlouvû milosti stále hrozí nebezpeãí, Ïe
ji vûfiící zmûní na systém spásy ze skutkÛ.
Apo‰tol Pavel pouÏil Abrahamovu nedÛvû-
ru vÛãi Bohu – jeho závislost na vlastních
skutcích v re‰ení problémÛ – jako pfiíklad
smlouvy staré (Gn 16; 12,10-20; 20; Ga 4,22-
25). Zku‰enost s úsilím o spravedlnost ze
skutkÛ existovala vlastnû od doby, co na svût

pfii‰el hfiích a byla poru‰ena vûãná smlouva
(Oz 6,7).
V dûjinách Izraele se vût‰ina lidí snaÏila
o „vlastní spravedlnost“ skrze „skutky záko-
na“ (¤ 9,30 – 10,4). Izraelci Ïili podle litery,
ne podle Ducha (2 K 3,6). Ve snaze o ospra-
vedlnûní ze zákona (Ga 5,4) Ïili pod odsou-
zením zákona, a tedy v otroctví, ne ve svo-
bodû (Ga 4,21-23). Tak pfiekroutili smluvu
ze Sínaje.
Epi‰tola ÎidÛm vztahuje první, starou
smlouvu na dûjiny Izraele od Sínaje, a zje-
vuje její doãasnou povahu. Vysvûtluje, Ïe
levitské knûÏství mûlo b˘t doãasné, proto-
Ïe do pfiíchodu Krista mûlo splÀovat sym-
bolickou funkci (Îd 9; 10). Îel, mnozí ne-
postfiehli, Ïe obfiady jsou bezcenné (Îd
10,1). V dobû, kdy pfiedobraz nahradila
skuteãnost a stín odstranila realita, lpût na
systému „pfiedobrazÛ“ znamenalo znetvo-
fiit Kristovo skuteãné poslání. Proto pisatel
pouÏil silné v˘razy, aby zdÛraznil nadfiaze-
nost lep‰í, nové smlouvy nad smlouvou ze
Sínaje.
O staré smlouvû je tedy moÏné se vyjádfiit
negativnû i pozitivnû. Negativnû tehdy, kdyÏ
máme na zfieteli to, jak lid pfiekroutil BoÏí
vûãnou smlouvu. Pozitivnû je moÏné o ní
hovofiit tehdy, kdyÏ máme na zfieteli doãas-
nou pozemskou sluÏbu, skrze kterou BÛh
hodlal pomoci lidem po pádu do hfiíchu. Viz
také E. G. White, Patriarchs and Prophets, str.
370-373; E. G. White, „Our Work“, Review
and Herald, 23. ãerven 1904, str. 8; E. G.
White, „A Holy Purpose to Restore Jerusa-
lem“, Southern Watchman, 1. bfiezen 1904,
str. 142; Hasel, Covenant in Blood (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1982); srov. Wallen-
kampf, Salvation Comes From the Lord (Wa-
shington, D. C.: Review and Herald, 1983),
str. 84-90.

12. Srov. Hasel, Covenant in Blood.
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Celé lidstvo je vtaÏeno do velkého spo-
ru mezi Kristem a satanem, v nûmÏ jde
o BoÏí charakter, BoÏí zákon a BoÏí
svrchovanou vládu nad vesmírem.
Tento spor zaãal v nebi, kdyÏ jedna ze
stvofien˘ch bytostí, obdafiená moÏností
volby, se zaãala povy‰ovat. Stala se sa-
tanem, BoÏím odpÛrcem, kter˘ do od-
boje strhl ãást andûlÛ. Svedl Adama
a Evu do hfiíchu, a tím uvedl Ducha
vzpoury na na‰i zemi. Hfiích znetvofiil
BoÏí obraz v lidech, naru‰il pofiádek ve
stvofieném svûtû a zapfiíãinil zkázu celé
zemû potopou. Celé tvorstvo pozoruje
ná‰ svût, kter˘ se stal jevi‰tûm vesmír-
ného sporu, na jehoÏ konci bude BÛh
lásky obhájen. Na pomoc v tomto spo-
ru posílá Kristus svému lidu Ducha
svatého a vûrné andûly, ktefií mají vû-
fiící vést, chránit a podporovat na ces-
tû spasení (Zj 12,4-9; Iz 14,12-14; Ez
28,12-18; Gn 3; Gn 6-8; 2 Pt 3,6;
¤ 1,19-32; 5,12-21; 8,19-22; Îd 1,14;
1 K 4,9). 

Základní vûrouãné v˘roky, 8
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8
Písmo popisuje vesmírn˘ boj mezi
dobrem a zlem, mezi Bohem a sata-
nem. Pochopení tohoto sporu, kter˘
se t˘ká celého vesmíru, nám pomáhá
nalézt odpovûì na otázku: Proã pfii-
‰el JeÏí‰ Kristus na tuto planetu?

Vesmírn˘ pohled na spor

Spor mezi dobrem a zlem, nejvût‰í
z tajemství, zaãal v nebi. Jak vÛbec
mohl v dokonalém prostfiedí vznik-
nout hfiích?

Andûlé, bytosti vy‰‰ího fiádu neÏ
lidé (Î 8,6; Kral.), byli stvofieni pro-
to, aby mûli úzké a radostné spole-
ãenství s Bohem (Zj 1,1; 3,5; 5,11).
Mají vût‰í sílu, poslouchají BoÏí slo-
vo (Î 103,20) a pÛsobí jako sluÏeb-
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níci nebo „duchové vyslaní k sluÏ-
bû“ (Îd 1,14). Aãkoli jsou pro nás
neviditelní, nûkdy se zjevují v lidské
podobû (Gn 18; 19; Îd 13,2). Pro-
stfiednictvím jedné z tûchto andûl-
sk˘ch bytostí se do vesmíru dostal
hfiích.

Poãátek sporu. Písmo odhaluje, jak
tento vesmírn˘ spor zaãal. PouÏívá
pfiitom postavu t˘rského a babylón-
ského krále pro obrazn˘ popis Lu-
cifera. „Lucifer, syn jitfienky,“ záfiiv˘
cherub ochránce, pfieb˘val v BoÏí
pfiítomnosti (Iz 14,12; Ez 28,14).1

Písmo fiíká: „Byl jsi vûrn˘m obra-
zem pravzoru, pln˘ moudrosti a do-
konale krásn˘. ...na sv˘ch cestách jsi
byl bezúhonn˘ ode dne svého stvo-
fiení, dokud se v tobû nena‰la pod-
lost.“ (Ez 28,12.15)

I kdyÏ vznik hfiíchu nelze vysvûtlit
ani omluvit, jeho kofieny je moÏné
sledovat aÏ k Luciferovû p˘‰e: „Pro
tvou krásu se stalo tvé srdce dom˘‰-
liv˘m, pro svou skvûlost jsi zkazil
svoji moudrost.“ (Ez 28,17) Lucifer
se odmítl spokojit s vyv˘‰en˘m po-
stavením, které mu urãil Stvofiitel.
Sobecky zatouÏil b˘t rovn˘ samot-
nému Bohu: „V srdci sis fiíkal: ‘Vy-
stoupím na nebesa, vyv˘‰ím svÛj
trÛn nad BoÏí hvûzdy...s Nejvy‰‰ím
se budu mûfiit.’“ (Iz 14,13.14) Tou-
Ïil sice po BoÏím postavení, ale ne-
chtûl mít BoÏí povahu. Chtûl ucho-

pit BoÏí moc, ale nechtûl milovat
jako on. Luciferova vzpoura proti
BoÏí vládû byla prvním krokem v je-
ho promûnû v satana – „odpÛrce“.

Satanovo skryté pÛsobení zastínilo
u mnoha andûlÛ BoÏí lásku. VzrÛs-
tající neposlu‰nost a nespokojenost
s BoÏí vládou vyústila ve vzpouru,
ke které se pfiipojila jedna tfietina
andûlsk˘ch zástupÛ (Zj 12,4). Byl
naru‰en klid BoÏího království a „na
nebi se strhla bitva“ (Zj 12,7). PÛ-
vodcem boje v nebesích je satan,
kter˘ je oznaãován jako velik˘ drak,
dávn˘ had a ìábel, kter˘ „byl svrÏen
na zem a s ním i jeho andûlé“ (Zj
12,9).

Jak byli lidé zataÏeni do tohoto sporu?
Satan po vyhnání z nebe pfienesl
svou vzpouru i na na‰i zemi. V po-
dobû mluvícího hada a se stejn˘mi
argumenty, které vedly k jeho vlast-
nímu pádu, se mu podafiilo úãinnû
podkopat dÛvûru Adama a Evy v je-
jich Stvofiitele (Gn 3,5). Satan vzbu-
dil v Evû nespokojenost s jejím po-
stavením. Byla zaslepena vyhlídkou
b˘t rovna Bohu, proto uvûfiila slo-
vÛm poku‰itele a zapochybovala
o BoÏím slovû. Neposlechla BoÏí
pfiíkaz, jedla ovoce a navedla k to-
mu také svého manÏela. Tím, Ïe vû-
fiili slovÛm hada více neÏ svému
Stvofiiteli, pfiestali mu dÛvûfiovat
a b˘t mu vûrní. Semeno sporu, kte-
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r˘ vznikl v nebi, zaãalo klíãit i na
planetû Zemi (viz Gn 3).

Tím, Ïe satan svedl k hfiíchu na‰e
první rodiãe, je vychytrale pfiipra-
vil o vládu nad zemí. Zemû se stala
jeho sídlem, byl nazván „vládcem
tohoto svûta“ a odmítl Boha, jeho
vládu i mír, kter˘ panoval v celém
vesmíru.

DÛsledky pro lidstvo. Následky boje
mezi Kristem a satanem se projevily
velmi brzy – hfiích v lidech naru‰il
BoÏí obraz. BÛh nabídl Adamovi
a Evû, a tím i celému lidstvu (Gn
3,15; viz 7. kapitola této knihy), svou
smlouvu milosti. Pfiesto Kain, jejich
první dítû, zabil svého bratra (Gn
4,8). Zlo se stále ‰ífiilo aÏ do chvíle,
kdy zarmoucen˘ BÛh musel o ãlo-
vûku fiíci, Ïe „kaÏd˘ v˘tvor jeho mys-
li i srdce je v kaÏdé chvíli jen zl˘“
(Gn 6,5).

BÛh pouÏil potopu, aby svût oãis-
tila od lidí, ktefií neãiní pokání,
a potom dal lidstvu novou pfiíleÏi-
tost zaãít znovu (Gn 7,17-20). Av‰ak
zanedlouho i potomci vûrného Noe-
ho opustili BoÏí smlouvu. Aãkoli se
BÛh zavázal, Ïe jiÏ nikdy nezniãí
zemi potopou, lidé vyjádfiili svou
nedÛvûru vÛãi Bohu tím, Ïe zaãali
stavût babylónskou vûÏ. Pokou‰eli
se tak dosáhnout nebe, aby mohli
uniknout nové potopû. Tentokrát
v‰ak BÛh zastavil lidskou vzpouru

tím, Ïe zmátl jejich jednotnou fieã
(Gn 9,1.11; 11).

O nûco pozdûji, ve svûtû, kter˘ té-
mûfi zcela odpadl od Boha, BÛh
roz‰ífiil svou smlouvu na Abrahama.
Skrze nûj chtûl poÏehnat v‰em ná-
rodÛm svûta (Gn 12,1-3; 22,15-18).
Dal‰í generace Abrahamov˘ch po-
tomkÛ se v‰ak zpronevûfiily vÛãi BoÏí
smlouvû milosti. Chyceni do pasti
hfiíchu, pomohli satanovi dosáh-
nout jeho cíle ve velkém sporu ukfii-
Ïováním Autora i Ruãitele smlouvy,
JeÏí‰e Krista.

Zemû, divadlo vesmíru. Zpráva knihy
Jób o kosmickém shromáÏdûní,
kterého se úãastnili pfiedstavitelé
rÛzn˘ch ãástí vesmíru, nám umoÏ-
Àuje hloubûji nahlédnout do velké-
ho sporu. Zpráva zaãíná takto:
„Nastal pak den, kdy pfii‰li synové
BoÏí, aby pfiedstoupili pfied Hospo-
dina; pfii‰el mezi nû i satan. Hospo-
din se satana zeptal: ‘Odkud pfii-
chází‰?’ Satan Hospodinu odpovû-
dûl: ‘Procházel jsem zemi kfiíÏem
kráÏem.’“ (Jb 1,6.7; srov. 2,1-7)

Potom Hospodin fiekl toto: „Sata-
ne, podívej se na Jóba. Vûrnû za-
chovává mÛj zákon. Je to muÏ bezú-
honn˘!“ (Jb 1,8)

KdyÏ satan namítal: „Ano, on je
bezúhonn˘ proto, Ïe se mu vyplatí ti
slouÏit. Copak ho nechrání‰?“, Kris-
tus na tuto námitku odpovídá tím, Ïe
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satanovi dovoluje Jóba rÛzn˘m zpÛ-
sobem zkou‰et; nedovolil mu v‰ak
vzít JóbÛv Ïivot (viz Jb 1,9 – 2,7).

Vesmírná perspektiva knihy Jób
poskytuje svûdectví o velkém sporu
mezi Kristem a satanem. Tato pla-
neta je jevi‰tûm, na kterém se ode-
hrává dramatick˘ boj mezi dobrem
a zlem. Jak fiíká Písmo: „Stali jsme
se podívanou svûtu, andûlÛm i li-
dem.“ (1 K 4,9)

Hfiích zniãil vztah mezi ãlovûkem
a Bohem a „cokoli není z víry, je
hfiích“ (¤ 14,23). Poru‰ení BoÏích
pfiikázání je bezprostfiedním v˘sled-
kem nedostatku víry, dÛkazem na-
ru‰eného vztahu. Proto má BÛh
v úmyslu prostfiednictvím plánu spa-
sení obnovit dÛvûru ve Stvofiitele.
Toto povede ke vztahu lásky, kter˘
se projevuje poslu‰ností. Kristus po-
znamenal, Ïe láska vede k poslu‰-
nosti (J 14,15).

Souãasnost je dobou bezzákon-
nosti, kdy se zpochybÀují absolutní
hodnoty, chválí se nepoctivost,
úplatkáfiství se stalo zpÛsobem Ïivo-
ta, bují cizoloÏství a poru‰ují se me-
zinárodní i osobní dohody. Je na‰í
pfiedností, Ïe mÛÏeme pohlédnout
nad tento beznadûjn˘ svût aÏ k pe-
ãujícímu a v‰emohoucímu Bohu.
Tento ‰ir‰í pohled nám ukazuje dÛ-
leÏitost smífiení, které pfiinese Spa-
sitel, a které ukonãí tento vesmírn˘
spor.

Vesmírn˘ problém

Co je klíãovou otázkou v tomto bo-
ji na Ïivot a na smrt?

BoÏí vláda a zákon. Pro existenci ves-
míru je BoÏí morální zákon stejnû
nezbytn˘ jako fyzikální zákony, kte-
ré v‰e drÏí pohromadû a udrÏují
v chodu. Hfiích je „poru‰ení záko-
na“ (1 J 3,4) nebo „bezzákonnost“,
jak naznaãuje fieck˘ v˘raz anomia.
Bezzákonnost vzniká na základû od-
mítnutí Boha a jeho vlády.

Satan odmítá zodpovûdnost za
bezzákonnost, která ve svûtû panuje
a místo toho obviÀuje Boha. Tvrdí,
Ïe BoÏí zákon je svévoln˘ a omezu-
je svobodu jednotlivce. Satan také
obvinil Boha z toho, Ïe není moÏné
zákon zachovávat, protoÏe je v roz-
poru s nejlep‰ími zájmy ãlovûka.
Prostfiednictvím tohoto trvalého
a záludného podkopávání zákona
se satan snaÏí svrhnout BoÏí vládu
a zniãit samotného Boha.

Kristus a problém poslu‰nosti. Poku-
‰ení, kter˘m byl Kristus bûhem své
pozemské sluÏby vystaven, ukazují
váÏnost sporu ohlednû poslu‰nosti
a podfiízení se BoÏí vÛli. Pfii setkání
s tûmito poku‰eními, které z nûj
uãinily „veleknûze milosrdného
a vûrného“ (Îd 2,17), musel také
ãelit smrtelnû nebezpeãnému ne-
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pfiíteli. Poté co se Kristus ãtyfiicet
dní postil, satan ho pokou‰el, aby
promûnil kameny v chléb, a tak do-
kázal, Ïe je skuteãnû BoÏí Syn (Mt
4,3). Stejnû jako v ráji satan pokou-
‰el Evu, aby pochybovala o BoÏím
slovû, tak chtûl nyní v Kristu vzbudit
pochybnost o platnosti toho, co BÛh
fiekl pfii kfitu svého Syna: „Toto je
mÛj milovan˘ Syn, jehoÏ jsem si vy-
volil.“ (Mt 3,17) Kdyby nyní vzal Kris-
tus vûci do sv˘ch vlastních rukou
a stvofiil z kamene chléb, aby doká-
zal, Ïe je BoÏím Synem, ukázal by
stejnû jako Eva nedostatek dÛvûry
v Boha. Jeho poslání by skonãilo ne-
zdarem.

Ale pro JeÏí‰e Krista bylo stále nej-
dÛleÏitûj‰í Ïít podle Otcova slova.
Navzdory tomu, Ïe mûl velk˘ hlad,
odpovûdûl satanovi slovy: „Ne je-
nom chlebem bude ãlovûk Ïiv, ale
kaÏd˘m slovem, které vychází z Bo-
Ïích úst.“ (Mt 4,4)

Pfii dal‰ím pokusu zvítûzit nad
Kristem, mu satan ukázal v‰echna
království svûta a slíbil: „Toto v‰ech-
no ti dám, padne‰-li pfiede mnou
a bude‰ se mi klanût.“ (Mt 4,9)
Tím naznaãoval, Ïe kdyby to Kris-
tus udûlal, znovu by obdrÏel vládu
nad svûtem, a tak splnil své poslání,
aniÏ by pro‰el utrpením Golgoty.
JeÏí‰ ani na okamÏik nezaváhal
a v naprosté poslu‰nosti Bohu mu
pfiikázal: „Jdi z cesty satane.“ Potom

citoval Písmo, nejúãinnûj‰í zbraÀ
ve velkém sporu, a fiekl: „Hospodi-
nu, svému Bohu, se bude‰ klanût
a jeho jediného uctívat.“ (Mt 4,10)
Jeho slova tento boj ukonãila. Kris-
tus si uchoval naprostou závislost
na Otci a satana porazil.

Rozhodující zkou‰ka na Golgotû.
Tento vesmírn˘ spor vyvrcholil na
Golgotû. KdyÏ se poslání JeÏí‰e
Krista pfiiblíÏilo k závûru, satan je‰-
tû zesílil své úsilí je pfiekazit.
Úspû‰nû vyuÏíval tehdej‰í nábo-
Ïenské vÛdce, jejichÏ Ïárlivost na
Kristovu popularitu vyvolala tako-
vé problémy, Ïe Kristus musel
ukonãit svou vefiejnou ãinnost
(J 11,45-54). Zradou jednoho ze
sv˘ch uãedníkÛ a na základû kfii-
vopfiíseÏného svûdectví byl JeÏí‰
zatãen, souzen a odsouzen k trestu
smrti (Mt 26,63.64; J 19,7). Ve své
naprosté poslu‰nosti zÛstal svému
Otci vûrn˘ aÏ do smrti.

V˘znam Kristova Ïivota i smrti pfie-
sahuje omezen˘ horizont lidstva.
JeÏí‰ fiekl: „Nyní bude vládce tohoto
svûta [satan] vyvrÏen ven.“ (J 12,31)
„Vládce tohoto svûta je jiÏ odsou-
zen.“ (J 16,11)

Vesmírn˘ spor vyvrcholil na kfiíÏi.
Kristova láska a bezv˘hradná po-
slu‰nost tváfií v tváfi satanské krutos-
ti naru‰ily satanovo postavení vlád-
ce a zajistily jeho koneãn˘ pád.
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Spor o pravdu zjevenou v JeÏí‰i
Kristu

Dnes se velk˘ spor soustfieìuje ko-
lem autority JeÏí‰e Krista a jde
v nûm nejen o jeho zákon, ale o ce-
lé jeho slovo – Písmo. Souãasn˘
pfiístup k v˘kladu Bible nepone-
chává témûfi Ïádn˘ prostor pro
BoÏí zjevení.2 S Písmem se naklá-
dá, jako kdyby se neli‰ilo od jin˘ch
starovûk˘ch dokumentÛ a zkoumá
se stejn˘mi kritick˘mi metodami.
VzrÛstající poãet kfiesÈanÛ, vãetnû
teologÛ, jiÏ nepovaÏuje Písmo za
BoÏí slovo, za neomylné zjevení je-
ho vÛle. V dÛsledku toho se zpo-
chybÀuje biblick˘ pohled na oso-
bu JeÏí‰e Krista, jeho pfiirozenost,
narození z panny, jeho zázraky
a vzkfií‰ení.3

NejdÛleÏitûj‰í otázka. KdyÏ se Pán Je-
Ïí‰ ptal: „Za koho lidé pokládají Syna
ãlovûka?“, uãedníci odpovûdûli: „Jed-
ni za Jana Kfititele, druzí za Eliá‰e, ji-
ní za Jeremiá‰e nebo za jednoho
z prorokÛ.“ (Mt 16,13.14) Jin˘mi
slovy, mnoho z jeho souãasníkÛ ho
povaÏovalo za pouhého ãlovûka.
V Písmu je dále napsáno, Ïe se JeÏí‰
Kristus zeptal dvanácti: „‘A za koho
mne pokládáte vy?’ ·imon Petr od-
povûdûl: ‘Ty jsi Mesiá‰, Syn Boha Ïi-
vého.’ JeÏí‰ mu odpovûdûl: ‘Blaze
tobû, ·imone Joná‰Ûv, protoÏe ti to

nezjevilo tûlo a krev, ale mÛj Otec
v nebesích.’“ (Mt 16,15-17)

Pfied touto Ïivotnû dÛleÏitou otáz-
kou, kterou poloÏil Kristus sv˘m
uãedníkÛm, dnes stojí kaÏd˘ ãlo-
vûk. A odpovûì na ni závisí jen na
jeho vífie ve svûdectví BoÏího slova.

Stfied biblického uãení. Kristus je stfie-
dem Písma. BÛh nás zve k tomu,
abychom porozumûli pravdû, která
je v JeÏí‰i Kristu (Ef 4,21), protoÏe
on je pravda (J 14,6). Jednou ze sa-
tanov˘ch strategií ve vesmírném
konfliktu je pfiesvûdãovat lidi o tom,
Ïe mohou i bez JeÏí‰e porozumût
pravdû. Proto se pfiedkládají nej-
rÛznûj‰í cesty k pravdû, aÈ uÏ jedno-
tlivû nebo v rÛzném propojení: 
1. ãlovûk, 2. pfiíroda a pozorovateln˘
vesmír, 3. Písmo, 4. církev. Kristus,
v Písmu pfiedstaven˘ jako Stvofiitel
tûchto cest, je v‰echny pfiesahuje.
I kdyÏ pfii zjevování pravdy hrají ur-
ãitou roli, svÛj skuteãn˘ v˘znam mají
pouze v Kristu, od nûhoÏ pocházejí.
Oddûlíme-li tedy biblické uãení od
Krista, pak jej nepochopíme jako
„cestu, pravdu a Ïivot“ (J 14,6). Na-
vrhovat jiné cesty k pravdû patfií
k povaze a zámûrÛm antikrista.
(V fieãtinû mÛÏe v˘raz antichristos
znamenat nejen „proti“ Kristu, ale
i „na místû“ Kristovû.) Pokud bude
v uãení církve Kristus nahrazen nû-
jak˘m jin˘m zdrojem pravdy, pak
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satan dosáhne svého cíle – odvést
pozornost od Toho, kdo je jedinou
nadûjí lidstva.

Funkce kfiesÈanské teologie. Vesmírn˘
pohled odhaluje satanÛv pokus od-
stranit Krista z postavení, které mu
náleÏí ve vesmíru i v poselství o prav-
dû. Teologie, definovaná jako studi-
um o Bohu a jeho vztahu k jeho
stvofiení, musí vykládat celé uãení
v Kristovû svûtle. Posláním kfiesÈan-
ské teologie je probouzet dÛvûru
v autoritu BoÏího slova a nahradit
v‰echny ostatní cesty k pravdû Kris-
tem. Pokud to kfiesÈanská teologie
ãiní, slouÏí tak dobfie církvi, proto-
Ïe jde aÏ ke kofienÛm vesmírného
sporu, odhaluje ho a ãelí mu jedi-
n˘m nezvratn˘m argumentem –
Kristem, jak ho zjevuje Písmo. Pak
BÛh mÛÏe pouÏít teologii jako
úãinn˘ nástroj, kter˘ by pomohl
lidstvu v odporu proti satanovu úsi-
lí na zemi.

V˘znam uãení

Uãení o velkém sporu odhaluje zá-
pas, kter˘ se t˘ká kaÏdého ãlovûka
na svûtû i celého vesmíru. Písmo fií-
ká: „Nevedeme svÛj boj proti lid-
sk˘m nepfiátelÛm, ale proti moc-
nostem, silám a v‰emu, co ovládá
tento vûk tmy, proti nadzemsk˘m
duchÛm zla.“ (Ef 6,12)

Probouzí neustálou bdûlost. Pochope-
ní tohoto uãení pfiesvûdãuje ãlovû-
ka o potfiebû bojovat se zlem. Uspût
je moÏné pouze v závislosti na JeÏí‰i
Kristu, Veliteli zástupÛ, kter˘ je „sil-
n˘ a mocn˘, Hospodin udatn˘ vá-
leãník“ (Î 24,8; Kral.). Jak fiíká
apo‰tol Pavel, pfiijetí Kristovy vítûz-
né strategie vyÏaduje vzít „na sebe
plnou BoÏí zbroj, abyste se mohli
v den zl˘ postavit na odpor, v‰ech-
no pfiekonat a obstát. StÛjte tedy
‘opásáni kolem beder pravdou,
obrnûni pancífiem spravedlnosti,
obuti k pohotové sluÏbû evangeliu
pokoje’ a vÏdycky se ‰títem víry,
jímÏ byste uhasili v‰echny ohnivé
stfiely toho Zlého. Pfiijmûte také
‘pfiilbu spasení’ a ‘meã Ducha, jímÏ
je slovo BoÏí’. V kaÏd˘ ãas se v Du-
chu svatém modlete a proste, bdû-
te na modlitbách a vytrvale se pfii-
mlouvejte za v‰echny bratry.“ (Ef
6,13-18) Pro pravé kfiesÈany je
pfiedností Ïít Ïivot, kter˘ je charak-
terizován trpûlivostí, vûrností a stá-
lou pohotovostí k boji (Zj 14,12).
Tím ukazují svou trvalou závislost
na Tom, skrze kterého „slavnû vítû-
zíme“ (¤ 8,37).

ObjasÀuje tajemství utrpení. Zlo ne-
má svÛj pÛvod u Boha. Toho, kdo
„miluje spravedlnost a nenávidí ne-
pravost“ (Îd 1,9), není moÏné obvi-
Àovat z utrpení ve svûtû. Satan, pad-
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Poznámky

1. Slovo „Lucifer“ je latinského pÛvodu a zna-
mená „nosiã svûtla – Svûtlono‰“. Název „Syn
rána“ byl obvykl˘ a znamenal „Jitfienka“ – Ve-
nu‰e. „Doslovn˘ pfieklad hebrejského v˘razu
‘Lucifer, Syn rána’ je ‘Záfiiv˘ syn úsvitu’. Ob-
razná aplikace záfiící planety Venu‰e, nejvût‰í
ze v‰ech svítících tûles, na satana pfied jeho
pádem je nejv˘stiÏnûj‰í ilustrací vzne‰eného
postavení, ze kterého byl Lucifer sesazen.“
(„Lucifer“, SDA Bible Dictionary, str. 683.)

2. Viz General Conference Committee, „Me-
thods of Bible Study“, 1986; Hasel, Biblical
Interpretation Today (Washington, D.C., Bib-
lical Research Institute [of the General Con-
ference of Seventh-day Adventists], 1985).

3. Viz napfi. K. Runia, The Present-day Christolo-
gical Debate (Downers Grove, IL: Inter-
Varsity Press, 1984)); G. C. Berkouwer, The
Person of Christ (Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans, 1954), str. 14-56.

l˘ andûl, je v koneãném dÛsledku
zodpovûdn˘ za ukrutnost a utrpení.
Jakkoli je to bolestné, mÛÏeme lépe
porozumût krádeÏím, smrti, vraÏ-
dám, zloãinnosti a nehodám, kdyÏ
se na nû budeme dívat z perspekti-
vy velkého sporu.

KfiíÏ podává svûdectví o zhoub-
nosti hfiíchu i o hloubce BoÏí lásky
k hfií‰níkovi. Téma velkého sporu
nás uãí nenávidût hfiích, ale milovat
hfií‰níka.

Zjevuje KristÛv láskypln˘ zájem o svût.
Po svém návratu do nebe Kristus
nezanechal svÛj lid osifiel˘. Ve svém
slitování nám poskytl ve‰kerou po-
moc v boji proti zlu. Duch svat˘ má
místo JeÏí‰e Krista „zÛstat“ na‰ím
stál˘m spoleãníkem aÏ do Kristova
návratu (J 14,16; srov. Mt 28,20).
I andûlé se podílejí na jeho spás-
ném díle (Îd 1,14). Na‰e vítûzství je

zaji‰tûno. MÛÏeme s nadûjí a odva-
hou hledût do budoucnosti, proto-
Ïe v‰e fiídí ná‰ Pán. MÛÏeme ho
chválit za jeho spásné dílo.

Ukazuje vesmírn˘ v˘znam kfiíÏe. Pfii
Kristovû sluÏbû a jeho smrti ‰lo o spá-
su lidstva, protoÏe pfii‰el, aby obû-
toval svÛj Ïivot pro odpu‰tûní na-
‰ich hfiíchÛ. Tím obhájil charakter
svého Otce, jeho zákon a jeho vlá-
du, proti které satan vzná‰el fale‰ná
obvinûní.

KristÛv Ïivot obhájil BoÏí sprave-
dlnost a dobrotu. Ukázal, Ïe i BoÏí
zákon a vláda jsou spravedlivé. Kris-
tus odhalil, Ïe satanovy útoky na
Boha jsou naprosto neodÛvodnû-
né. Ukázal, Ïe naprostou závislostí
na BoÏí moci a milosti se mohou
kající vûfiící vymanit z kaÏdoden-
ních problémÛ a nezdarÛ v boji s po-
ku‰eními a Ïít vítûzn˘ Ïivot.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Jedin˘ smifiující prostfiedek za lidsk˘
hfiích BÛh poskytl v Kristovû Ïivotû do-
konalé poslu‰nosti BoÏí vÛle, v jeho utr-
pení, smrti a zmrtv˘chvstání. Ti, ktefií
vírou pfiijímají toto smífiení, mohou
mít vûãn˘ Ïivot a celé tvorstvo mÛÏe lé-
pe chápat nekoneãnou a svatou lásku
Stvofiitele. Toto dokonalé smífiení ob-
hajuje spravedlnost BoÏího zákona
a milostivost BoÏího charakteru, proto-
Ïe odsuzuje ná‰ hfiích a poskytuje nám
odpu‰tûní. Kristova smrt je zástupná
a oãisÈující, smifiující a promûÀující.
Kristovo zmrtv˘chvstání zvûstuje BoÏí
vítûzství nad mocnostmi zla a tûm, kte-
fií smífiení pfiijímají, zaruãuje koneãné
vítûzství nad hfiíchem a smrtí. Vyhla-
‰uje vládu JeÏí‰e Krista, pfied kter˘m
se skloní kaÏdé koleno na nebi i na ze-
mi (J 3,16; Iz 53; 1 Pt 2,21.22; 
1 K 15,3.4.20-22; 2 K 5,14.15.19-21;
¤ 1,4; 3,25; 4,25; 8,3.4; 1 J 2,2; 4,10;
Ko 2,15; Fp 2,6-11).

Základní vûrouãné v˘roky, 9
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9
Apo‰tol Jan v duchu vidûl otevfiené
dvefie do nebe, stfiedu vesmíru,
a sly‰el hlas: „Vstup a pohleì, co se
tu odehrává!“ Pak vidûl BoÏí trÛnní
místnost.

OslÀující smaragdová duha ob-
klopuje hlavní trÛn, ze kterého vy-
cházejí blesky. Je sly‰et hromy
a hlasy. Vzne‰ené bytosti, obleãené
do bílého roucha, které mají zlaté
koruny, sedí na men‰ích trÛnech.
Prostorem se rozeznûl chvalozpûv,
dvacet ãtyfii starcÛ se v úctû klaní
a kladou své zlaté koruny pfied
trÛn.

Andûl nesoucí knihu, zapeãetû-
nou sedmi peãetûmi, volá: „Kdo je
hoden otevfiít tu knihu a rozlomit
její peãetû?“ (Zj 5,2) Jan se zdû‰e-
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ním sleduje, Ïe nikdo ani na nebi
ani na zemi není hoden knihu otev-
fiít. Jeho zdû‰ení vystfiídal pláã, do-
kud ho jeden ze starcÛ nepovzbu-
dil: „Neplaã. Hle, zvítûzil lev z poko-
lení Judova, potomek DavidÛv; on
otevfie tu knihu sedmkrát zapeãetû-
nou.“ (Zj 5,5) Jan je‰tû jednou po-
hlédl na nádhern˘ trÛn a uvidûl
Beránka, kter˘ byl obûtován, ale ny-
ní znovu Ïije a je zmocnûn Duchem
svat˘m. KdyÏ tento pokorn˘ Berá-
nek bere do rukou knihu, ãtyfii by-
tosti i starci zaãnou zpívat novou pí-
seÀ: „Jsi hoden pfiijmout tu knihu
a rozlomit její peãetû, protoÏe jsi
byl obûtován, svou krví jsi Bohu vy-
koupil lidi ze v‰ech kmenÛ, jazykÛ,
národÛ a ras a uãinil je královsk˘m
knûÏstvem na‰eho Boha; a ujmou
se vlády nad zemí.“ (Zj 5,9.10) V‰ech-
no stvofiení na nebi i na zemi se pfii-
pojuje k jejich písni: „Tomu, jenÏ se-
dí na trÛnu, i Beránkovi dobrofieãe-
ní, ãest, sláva i moc na vûky vûkÛ!“
(Zj 5,13)

Proã je tato kniha tak dÛleÏitá? Je
v ní popsána záchrana lidstva, které
satan zotroãil, a také koneãné vítûz-
ství Boha nad hfiíchem. Spasení je
tak dokonalé, Ïe ti, ktefií jsou v zaje-
tí hfiíchu, mohou b˘t ze svého vûze-
ní smrti osvobozeni na základû
vlastního rozhodnutí. Dlouho pfied
sv˘m narozením v Betlémû Berá-
nek zvolal: „Hle, pfiicházím, jak ve

svitku knihy o mnû stojí psáno. Plnit,
BoÏe mÛj, tvou vÛli je m˘m pfiáním,
tvÛj zákon mám ve svém nitru.“
(Î 40,8.9; srov. Îd 10,7) Byl to pfií-
chod Beránka, zabitého od stvofiení
svûta, kter˘ umoÏnil vykoupení lid-
stva (Zj 13,8; Kral.).

BoÏí zachraÀující milost

Písmo ukazuje, Ïe BÛh má úÏasn˘
zájem na spasení lidstva. V‰echny
osoby BoÏství usilují pfiivést lidi
zpût do spojení s jejich Stvofiite-
lem. JeÏí‰ zdÛraznil BoÏí zachraÀu-
jící milost, kdyÏ fiekl: „NeboÈ BÛh
tak miloval svût, Ïe dal svého je-
diného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nû-
ho vûfií, nezahynul, ale mûl Ïivot
vûãn˘.“ (J 3,16)

Písmo prohla‰uje, Ïe „BÛh je lás-
ka“ (1 J 4,8). On lidstvo miluje „od-
vûkou láskou“ (Jr 31,3). BÛh, kter˘
nabízí spásu, je v‰emohoucí, ale je-
ho láska ho vede k tomu, aby ãlovû-
ku ponechal svobodu rozhodování
(Zj 3,20.21). Nátlak, to je metoda,
která je jeho charakteru naprosto
cizí a v BoÏích plánech pro ni není
místo.

BoÏí iniciativa. KdyÏ Adam s Evou
zhfie‰ili, BÛh pfievzal iniciativu a hle-
dal je. Oba sly‰eli, jak pfiichází je-
jich Stvofiitel, ale nebûÏeli mu ra-
dostnû vstfiíc, jak to dûlávali pfied-
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tím. Místo toho se skryli. Ale BÛh je
neopustil. Vytrvale volal: „Kde jsi?“

S hlubok˘m zármutkem BÛh na-
znaãil dÛsledky jejich neposlu‰nos-
ti – bolest a obtíÏe, se kter˘mi se set-
kají. Pfiesto jim v jejich naprosto
beznadûjné situaci ukázal nádher-
n˘ plán, kter˘ jim sliboval závûreã-
né vítûzství nad hfiíchem a smrtí
(Gn 3,15).

Milost nebo spravedlnost? Pozdûji, po
odpadnutí Izraele u Sínaje, BÛh
ukázal MojÏí‰ovi svÛj laskav˘, ale
spravedliv˘ charakter: „Hospodin,
Hospodin! BÛh pln˘ slitování a mi-
lostiv˘, shovívav˘, nejv˘‰ milosrdn˘
a vûrn˘, kter˘ osvûdãuje milosrden-
ství tisícÛm pokolení, kter˘ odpou-
‰tí vinu, pfiestoupení a hfiích; av‰ak
viníka nenechává bez trestu, stíhá
vinu otcÛ na synech i na vnucích do
tfietího i do ãtvrtého pokolení.“ (Ex
34,6.7)

BoÏí charakter ukazuje na jedi-
neãné spojení milosti a spravedl-
nosti – ochoty odpustit, ale neo-
choty pfiehlíÏet vinu. Pouze v osobû
JeÏí‰e Krista mÛÏeme rozumût, jak
mohou b˘t tyto charakterové vlast-
nosti navzájem spojeny.

Odpustit nebo potrestat? V dobû od-
padnutí Izraele BÛh ãasto trpûlivû
Ïádal svÛj lid, aby uznal svou nepra-
vost a navrátil se k nûmu (Jr 3,12-

14). Ale oni pohrdli jeho milostiv˘m
pozváním (Jr 5,3). Jejich nekající po-
stoj, kter˘ se vysmíval odpu‰tûní, uãi-
nil trest nevyhnuteln˘m fie‰ením
(Î 7,12).

Aãkoli je BÛh milostiv˘, nemÛÏe
odpustit tûm, kdo mají zálibu v hfií-
chu (Jr 5,7). Odpu‰tûní má svÛj
úãel. BÛh chce promûnit hfií‰níka
v ãlovûka svatého: „Svévolník aÈ
opustí svou cestu, muÏ propadl˘ ni-
ãemnostem svoje úmysly; nechÈ se
vrátí k Hospodinu, slituje se nad
ním, k Bohu na‰emu, vÏdyÈ odpou-
‰tí mnoho.“ (Iz 55,7) Jeho zvûst
o spasení zaznívá jasnû po celém
svûtû: „ObraÈte se ke mnû a dojdete
spásy, ve‰keré dálavy zemû. Já jsem
BÛh a jiného uÏ není.“ (Iz 45,22)

BoÏí hnûv vÛãi hfiíchu. Prvotní hfiích
vytvofiil v lidské mysli náchylnost
stavût se vÛãi Bohu nepfiátelsky (Ko
1,21). V dÛsledku toho si zaslouÏí-
me BoÏí nelibost, která na hfiích
pÛsobí jako „oheÀ stravující“ (Îd
12,29; srov. Abk 1,13). ZávaÏnou
pravdou je, Ïe „v‰ichni zhfie‰ili“
(¤ 3,23), v‰ichni jsme nutnû „pro-
padli BoÏímu soudu“ (Ef 2,3; srov.
5,6) a smrti, protoÏe „mzdou hfií-
chu je smrt“ (¤ 6,23).

Bible naz˘vá BoÏí odpovûì na
hfiích a nespravedlnost BoÏím hnû-
vem (¤ 1,18). Úmyslné zamítání
BoÏí vÛle – jeho zákona – vyvolává
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jeho spravedliv˘ hnûv a rozhofiãení
(2 Kr 17,16-18; 2 Pa 36,16). G. E.
Ladd napsal: „Lidé jsou po morální
stránce hfií‰ní. KdyÏ BÛh poãítá je-
jich pfiestoupení, musí je pokládat
za hfií‰níky a nepfiátele spadající
pod BoÏí hnûv. Je morálnû i nábo-
Ïensky nezbytné, aby BoÏí svatost
projevila hnûv vÛãi hfiíchu.“1 Pfiesto
BÛh zároveÀ touÏí spasit vzpurn˘
svût. I kdyÏ nenávidí kaÏd˘ hfiích,
projevuje milující zájem o kaÏdého
hfií‰níka.

Lidská odpovûì. BoÏí jednání s Izrae-
lem vyvrcholilo ve sluÏbû JeÏí‰e
Krista, kter˘ dal nejjasnûji nahléd-
nout do „nesmírného bohatství“
BoÏí milosti (Ef 2,7). Apo‰tol Jan
fiekl: „Spatfiili jsme jeho slávu, slávu
jakou má od Otce jednorozen˘ Syn,
pln˘ milosti a pravdy.“ (J 1,14)
Apo‰tol Pavel napsal: „Vy v‰ak jste
z BoÏí moci v Kristu JeÏí‰i; on se
nám stal moudrostí od Boha, spra-
vedlností, posvûcením a vykoupe-
ním, jak je psáno: ‘Kdo se chlubí, aÈ
se chlubí v Pánu.’“ (1 K 1,30.31)
Kdo tedy mÛÏe pohrdat „bohat-
stvím jeho dobroty, shovívavosti
a velkomyslnosti“? Nelze se divit, Ïe
apo‰tol Pavel ukazuje, Ïe je to „BoÏí
dobrotivost“, která vede k pokání
(¤ 2,4).

Dokonce ani lidská odpovûì na
BoÏí nabídku spasení nemá svÛj pÛ-

vod v ãlovûku, ale v Bohu. Na‰e víra
je BoÏí dar (¤ 12,3); stejnû jako po-
kání (Sk 5,31). Na‰e láska je odpo-
vûdí na BoÏí lásku (1 J 4,19). NemÛ-
Ïeme se sami vysvobodit z moci sata-
na, hfiíchu, utrpení nebo smrti. Na‰e
vlastní spravedlnost je jako poskvr-
nûn˘ ‰at (Iz 64,5). „Ale BÛh bohat˘
v milosrdenství, z velké lásky, jíÏ si
nás zamiloval, probudil nás k Ïivotu
spolu s Kristem, kdyÏ jsme byli mrt-
ví pro své hfiíchy. Milostí tedy jste
spaseni skrze víru. Spasení není
z vás, je to BoÏí dar; není z va‰ich
skutkÛ, takÏe se nikdo nemÛÏe
chlubit.“ (Ef 2,4.5.8.9)

Kristova sluÏba smífiení

Dobrou zprávou je, Ïe „v Kristu
BÛh usmífiil svût se sebou“ (2 K
5,19). Jeho akt smífiení obnovil
vztah mezi Bohem a lidmi. Uve-
den˘ text zdÛrazÀuje, Ïe hfií‰níci
jsou usmífieni s Bohem, a ne BÛh
s hfií‰níky. JeÏí‰ Kristus je klíãovou
postavou v procesu návratu hfií‰ní-
kÛ k Bohu. BoÏí plán smífiení je di-
vem, ve kterém se BÛh sklonil k li-
dem, pfiestoÏe mûl v‰echny dÛvody
k tomu, aby nechal lidstvo zahy-
nout.

Jak jsme jiÏ poznamenali, byl to
BÛh, kter˘ se ujal iniciativy obnovení
ztraceného vztahu mezi lidstvem
a Bohem. „VÏdyÈ jestliÏe jsme jako
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nepfiátelé byli smífieni s Bohem smr-
tí jeho Syna, mnohem spí‰e nyní,
kdyÏ jsme byli smífieni, budeme za-
chránûni jeho Ïivotem.“ (¤ 5,10 Îil-
ka) A pak se také „chlubíme Bohem
skrze na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, kte-
r˘ nás s ním smífiil“ (¤ 5,11).

Proces usmífiení se pojí s termíny
smífiení, náprava. Smífiení je v˘sle-
dek sblíÏení vzájemnû odcizen˘ch
stran. Smífiením skonãilo odcizení,
byl uveden „mír“.2

Mnozí kfiesÈané omezují termín
smífiení v˘luãnû na dÛsledky Kris-
tova vtûlení, utrpení a smrti. Ve sva-
tyÀové sluÏbû v‰ak smífiení neobsa-
hovalo pouze zabití obûtního be-
ránka, ale také knûÏské pfienesení
prolité krve do svatynû (srov. Lv
4,20.26.35; 16,15-18.32.33). Podle
tûchto biblick˘ch míst se mÛÏe v˘-
raz smífiení vztahovat jak na Kris-
tovu smrt, tak i na Kristovu pfiímlu-
vnou sluÏbu v nebeské svatyni. Tam
jako veleknûz nabízí poÏehnání své
úplné a dokonalé smírné obûti, aby
se lidé smífiili s Bohem.3

Vincent Taylor poznamenal, Ïe
uãení o smífiení má dva rozmûry:
„(a) Spásn˘ KristÛv ãin a (b) pfiivlast-
nûní Kristova díla vírou, aÈ uÏ jedno-
tlivcem nebo spoleãenstvím. Tyto dva
prvky spoleãnû tvofií smífiení.“ Na zá-
kladû tohoto pohledu dochází k ná-
zoru, Ïe „smífiení bylo vykonáno pro
nás a uskuteãÀuje se v nás“.4

Tato kapitola se zamûfiuje na smí-
fiení ve vztahu ke Kristovû smrti.
Smífiením ve spojení s jeho velek-
nûÏskou sluÏbou se budeme zab˘-
vat pozdûji. (Viz 23. kapitola této
knihy.)

Kristova smírná obûÈ

Kristova smírná obûÈ na Golgotû
znamenala obrat ve vztahu mezi Bo-
hem a lidstvem. Aãkoli záznam o lid-
sk˘ch hfií‰ích existuje, v˘sledkem
smífiení je, Ïe BÛh tyto hfiíchy lidem
nepoãítá (2 K 5,19). To v‰ak nezna-
mená, Ïe BÛh uÏ hfiích netrestá nebo
Ïe v nûm hfiích uÏ nebudí rozhofiãe-
ní. Spí‰e to znamená, Ïe BÛh nalezl
cestu, jak odpustit kajícím hfií‰ní-
kÛm, a pfiitom vyv˘‰it spravedlnost
svého vûãného zákona.

Kristova smrt byla nutná. Aby zÛstal
milující BÛh také Bohem spravedli-
v˘m, byla smrt JeÏí‰e Krista „morálnû
i právnû nezbytná“. BoÏí „spravedl-
nost vyÏaduje, aby se hfiích dostal
pfied soud. BÛh proto musí vykonat
soud nad hfiíchem i hfií‰níkem. Na
tomto soudu v souladu s BoÏí vÛlí
zaujal na‰e místo – místo hfií‰níkÛ –
BoÏí Syn. Smífiení bylo nezbytné,
protoÏe ãlovûk se dostal pod spra-
vedliv˘ BoÏí hnûv. Podstatou evan-
gelia o odpu‰tûní hfiíchÛ a tajemství
Kristova kfiíÏe je toto: Kristova do-
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konalá spravedlnost zcela naplnila
BoÏí spravedlnost a BÛh je ochoten
pfiijmout Kristovu obûÈ místo smrti
ãlovûka.“5

Lidé, ktefií nechtûjí pfiijmout smi-
fiující Kristovu krev, neobdrÏí od-
pu‰tûní hfiíchÛ. Na takové lidi bude
stále zamûfien BoÏí hnûv. Apo‰tol
Jan fiekl: „Kdo vûfií v Syna, má Ïivot
vûãn˘. Kdo Syna odmítá, neuzfií Ïi-
vot, ale hnûv BoÏí na nûm zÛstává.“
(J 3,36)

Proto je kfiíÏ projevem BoÏí milos-
ti i jeho spravedlnosti. „Jeho ustano-
vil BÛh, aby svou vlastní krví se stal
smírnou obûtí pro ty, kdo vûfií. Tak
prokázal, Ïe byl spravedliv˘, kdyÏ jiÏ
dfiíve trpûlivû promíjel hfiíchy. Svou
spravedlnost prokázal i v nynûj‰ím
ãase, aby bylo zjevné, Ïe je spraved-
liv˘ a ospravedlÀuje toho, kdo Ïije
z víry v JeÏí‰e.“ (¤ 3,25.26)

Jak pÛsobí smírná obûÈ? Byl to samot-
n˘ Otec, kter˘ svého Syna pfiedstavil
jako „smírnou obûÈ“ (¤ 3,25; fiecky
hilasterion). Novozákonní uÏití slova
hilasterion nemá nic spoleãného
s pohansk˘m pojmem „usmifiování
rozhnûvaného boha“ nebo „uklid-
Àování pomstychtivého, despotické-
ho a náladového boha“.6 Text uka-
zuje, Ïe „BÛh ve své milostivé vÛli
pfiedstavil Krista jako smírnou obûÈ
svému svatému hnûvu na lidskou vi-
nu, protoÏe BÛh pfiijal Krista jako

pfiestavitele lidí a boÏského Zá-
stupce, kter˘ pfiijal jeho rozsudek
nad hfiíchem“.7

Z tohoto pohledu lze pochopit
PavlÛv popis Kristovy smrti, kdy
Kristus „sám sebe dal za nás jako
dar a obûÈ, jejíÏ vÛnû je Bohu milá“
(Ef 5,2; srov. Gn 8,21; Ex 29,18; Lv
1,9). „Kristova obûÈ je Bohu milá,
protoÏe tento obûtní dar odstranil
hradbu mezi Bohem a hfií‰n˘m ãlo-
vûkem, a to tak, Ïe Kristus plnû ne-
sl BoÏí hnûv za lidsk˘ hfiích. Kristo-
v˘m prostfiednictvím se v‰ak hfiích
nepromûnil v lásku, ale je odvrácen
od ãlovûka a nese ho samotn˘
Kristus.“8

Text v epi‰tole ¤ímanÛm 3,25 ta-
ké ukazuje, Ïe skrze Kristovu obûÈ
je hfiích oãi‰tûn a usmífien. Smífiení
se soustfieìuje na to, co smírná krev
ãiní pro kajícího hfií‰níka. âlovûk
proÏije odpu‰tûní, odstranûní osob-
ní viny a oãi‰tûní od hfiíchu.9

Kristus zástupnû sná‰el hfiích. Písmo
pfiedstavuje Krista jako toho, kdo
nesl hfiích lidstva. Izaiá‰ prorock˘m
jazykem fiíká: „JenÏe on byl proklán
pro na‰i nevûrnost, zmuãen pro na-
‰i nepravost. ...jej v‰ak Hospodin
postihl pro nepravost nás v‰ech. Ale
Hospodinovou vÛlí bylo zkru‰it ho
nemocí, aby poloÏil svÛj Ïivot v obûÈ
za vinu. ...nesl hfiích mnoh˘ch...“
(Iz 53,5.6.10.12; srov. Ga 1,4) Apo‰-
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tol Pavel mûl toto proroctví na mys-
li, kdyÏ fiekl: „Kristus zemfiel za na‰e
hfiíchy podle Písem.“ (1 K 15,3)

Tyto texty poukazují na dÛleÏit˘
prvek v plánu spasení: hfiíchy a vi-
nu, které nás poskvrnily, je moÏné
pfienést na toho, kter˘ nesl ná‰
hfiích, a tak b˘t oãi‰tûni (Î 51,12).
Na tento KristÛv úkol poukazují
obûtní obfiady starozákonní svaty-
nû. Pfienesení hfiíchu z kajícího
hfií‰níka na nevinného beránka
znázorÀuje jeho pfienesení na Kris-
ta, nositele hfiíchu. (Viz 4. kapitola
této knihy.)

Jak˘ je v˘znam krve? Pfii smírné obû-
ti ve svatyÀové sluÏbû mûla krev
podstatn˘ v˘znam. BÛh se postaral
o smífiení, kdyÏ fiekl: „V krvi je Ïivot
tûla. Já jsem vám ji urãil na oltáfi
k vykonávání smírãích obfiadÛ za
va‰e Ïivoty.“ (Lv 17,11) Po zabití zví-
fiete musel knûz pfienést krev na ur-
ãené místo je‰tû pfiedtím, neÏ hfií‰-
ník obdrÏel odpu‰tûní.

Nov˘ zákon mluví o tom, Ïe sta-
rozákonní obfiady pro získání od-
pu‰tûní, oãi‰tûní a smífiení – pro-
stfiednictvím zástupné krve – byly
naplnûny ve smifiující krvi Kristovy
golgotské obûti. V protikladu ke
starému zpÛsobu fiíká Nov˘ zákon:
„âím více krev Kristova oãistí na‰e
svûdomí od mrtv˘ch skutkÛ sluÏbû
Ïivému Bohu! VÏdyÈ on pfiinesl se-

be sama jako neposkvrnûnou obûÈ
Bohu mocí Ducha, kter˘ nepomí-
jí.“ (Îd 9,14) Vylití jeho krve bylo
smífiením za hfiích. Apo‰tol Jan pí-
‰e, Ïe BÛh pro svou lásku „poslal
svého Syna jako obûÈ smífiení [hi-
lasmos] za na‰e hfiíchy“ (1 J 4,10).

Souhrnnû lze fiíci, Ïe se „BoÏí ob-
jektivní ãin smífiení uskuteãnil skr-
ze smírnou a oãi‰Èující krev (sebe-
obûti) JeÏí‰e Krista, jeho Syna. Tak
se BÛh stal ‘dárcem i pfiíjemcem
smífiení’“.10

Kristova obûÈ jako v˘kupné

KdyÏ se lidé dostali pod nadvládu
hfiíchu, propadli odsouzení a zlofie-
ãení BoÏího zákona (Ga 3,10-13).
Otroci hfiíchu (¤ 6,17), ktefií pro-
padli smrti, nejsou schopni hfiíchu
uniknout. „Nikdo nevykoupí ani
bratra, není schopen vyplatit Bohu
sám sebe.“ (Î 49,8) Pouze BÛh mÛ-
Ïe ãlovûka vykoupit: „Mám je vyplatit
ze spárÛ podsvûtí, vykoupit ze smr-
ti?“ (Oz 13,14) Jak to BÛh uãiní?

Skrze JeÏí‰e Krista, kter˘ potvrdil,
Ïe „nepfii‰el, aby si dal slouÏit, ale
aby slouÏil a dal svÛj Ïivot jako v˘-
kupné za mnohé“ (Mt 20,28; viz 
1 Tm 2,6), BÛh „získal [církev] krví
vlastního Syna“ (Sk 20,28). V Kristu
„jsme vykoupeni jeho krví a na‰e
hfiíchy jsou nám odpu‰tûny“ (Ef
1,7; srov. ¤ 3,24). „On se za nás obû-
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toval, aby nás vykoupil ze v‰eho hfií-
chu a posvûtil za svÛj vlastní lid,
horliv˘ v dobr˘ch skutcích.“ (Tt
2,14)

âeho dosáhlo v˘kupné? Kristova smrt
potvrdila, Ïe lidé jsou BoÏím vlast-
nictvím. Apo‰tol Pavel fiekl: „Nepa-
tfiíte sami sobû! Bylo za vás zaplace-
no v˘kupné.“ (1 K 6,19.20; viz také
1 K 7,23)

Svou smrtí Kristus zru‰il nadvlá-
du hfiíchu, ukonãil duchovní ot-
roctví, odstranil odsouzení a zlofie-
ãení zákona a vûãn˘ Ïivot se díky
jemu stal dostupn˘m pro kaÏdého
kajícího hfií‰níka. Apo‰tol Petr
napsal, Ïe vûfiící byli vykoupeni
z „prázdnoty svého zpÛsobu Ïivota,
jak jej pfiejali od otcÛ“ (1 Pt 1,18).
Apo‰tol Pavel napsal, Ïe ti, kdo by-
li osvobozeni z otroctví hfiíchu a je-
ho smrteln˘ch dÛsledkÛ, slouÏí ny-
ní Bohu a mají „z toho uÏitek, totiÏ
posvûcení, a ãeká vás Ïivot vûãn˘“
(¤ 6,22). PfiehlíÏet nebo popírat
princip v˘kupného by znamenalo
„ztratit nejvlastnûj‰í stfied evange-
lia milosti a popírat nejhlub‰í dÛ-
vod k vdûãnosti BoÏímu Berán-
kovi“11. Tento princip je podstatou
písní chval u nebeského trÛnu:
„Byl jsi obûtován, svou krví jsi
Bohu vykoupil lidi ze v‰ech kme-
nÛ, jazykÛ, národÛ a ras a uãinil je
královsk˘m knûÏstvem na‰eho Bo-

ha; a ujmou se vlády nad zemí.“ (Zj
5,9.10)

Kristus jako pfiedstavitel lidstva

Adam i Kristus – „poslední Adam“
nebo „druh˘ ãlovûk“ – pfiedstavují
celé lidstvo. Zatímco pfiirozené na-
rození zatûÏuje kaÏdého ãlovûka
dÛsledky Adamova pfiestoupení,
kaÏd˘, kdo proÏívá duchovní naro-
zení, pfiijímá poÏehnání Kristova
dokonalého Ïivota a obûti. „Jako
v Adamovi v‰ichni umírají, tak
v Kristu v‰ichni dojdou Ïivota.“ 
(1 K 15,22)

Adamova vzpoura pfiinesla v‰em
lidem hfiích, odsouzení a smrt. Kris-
tus v‰ak zmûnil na‰i cestu vedoucí
do záhuby. Ve své velké lásce se po-
drobil BoÏímu soudu nad hfiíchem
a stal se zástupcem lidstva. Jeho zá-
stupná smrt vysvobodila kající hfií‰-
níky z trestu za hfiích a zpfiístupnila
jim dar vûãného Ïivota (2 K 5,21;
¤ 6,23; 1 Pt 3,18).

Písmo jasnû uãí, Ïe Kristova zá-
stupná smrt má v‰eobecn˘ charak-
ter. „Z milosti BoÏí mûl zakusit smrt
za v‰ecky.“ (Îd 2,9) Stejnû jako
Adam, v‰ichni zhfie‰ili (¤ 5,12),
proto kaÏd˘ zemfie – to je první
smrt. Smrt, kterou Kristus zakusil
kvÛli nám, byla druhá smrt – na-
prosté prokletí smrti (Zj 20,6; viz
26. kapitola této knihy).
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KristÛv Ïivot a spasení

„JestliÏe jsme my, BoÏí nepfiátelé, by-
li s Bohem smífieni smrtí jeho Syna,
tím spí‰e nás smífiené zachrání jeho
Ïivot.“ (¤ 5,10) K pfieklenutí propas-
ti hfiíchu byl nutn˘ jeho Ïivot i smrt.
Obojí také pfiispívá k na‰í spáse.

V˘znam Kristova dokonalého Ïivota
pro nás. JeÏí‰ Ïil ãist˘m, svat˘m a lásky-
pln˘m Ïivotem, ve kterém naprosto
spoléhal na Boha. Tento Ïivot nabí-
zí kajícím hfií‰níkÛm jako dar. Jeho
dokonal˘ charakter je pfiipodob-
nûn ke svatebnímu rouchu (Mt
22,11) nebo k plá‰ti spravedlnosti
(Iz 61,10), kter˘ pfiikr˘vá poskvrnû-
n˘ ‰at lidsk˘ch pokusÛ dosáhnout
spravedlnosti (Iz 64,5).

KdyÏ se odevzdáme Kristu, pak
navzdory na‰í lidské poru‰enosti se
na‰e srdce spojuje s jeho srdcem,
na‰e vÛle spl˘vá s jeho vÛlí, na‰e
mysl se sjednocuje s jeho myslí a na-
‰e my‰lenky se s ním zcela ztotoÏ-
Àují; Ïijeme jeho Ïivotem. Jsme ob-
leãeni do roucha jeho spravedlnos-
ti. KdyÏ BÛh pohlédne na vûfiícího
a kajícího hfií‰níka, nevidí jeho na-
hotu nebo ohavnost hfiíchu, ale spat-
fií roucho spravedlnosti, které má
svÛj pÛvod v Kristovû dokonalé po-
slu‰nosti zákona.12 Nikdo nemÛÏe
b˘t skuteãnû spravedliv˘, pokud ne-
ní obleãen do tohoto roucha.

V podobenství o svatebním rou-
chu host, kter˘ pfii‰el ve sv˘ch vlast-
ních ‰atech, nebyl vyvrÏen ven pro-
to, Ïe by nevûfiil. VÏdyÈ pfiijal pozvá-
ní na hostinu (Mt 22,10). Samotná
pfiítomnost v‰ak nestaãila. Potfiebo-
val svatební ‰at. Podobnû ani víra
v ukfiiÏování nestaãí. Abychom
mohli pfiedstoupit pfied Krále, po-
tfiebujeme KristÛv dokonal˘ Ïivot,
jeho spravedliv˘ charakter.

Jako hfií‰níci nepotfiebujeme, aby
nám byl pouze vymazán dluh, ale
aby byl obnoven ná‰ „bankovní
úãet“. Propu‰tûní z vûzení nestaãí,
potfiebujeme b˘t adoptováni do
královské rodiny. Prostfiednická
sluÏba vzkfií‰eného Krista má dvojí
smysl: odpu‰tûní a obleãení – uplat-
nûní jeho smrti a Ïivota v na‰em Ïi-
votû a na‰e postavení pfied Bohem.
Golgotské zvolání „Je dokonáno“
bylo zavr‰ením dokonalého Ïivota
i dokonalé obûti. Hfií‰níci potfiebu-
jí obojí.

Inspirace Kristov˘m Ïivotem. KristÛv
pozemsk˘ Ïivot poskytl také lidstvu
model, jak Ïít. Napfiíklad apo‰tol
Petr doporuãuje, aby se pro nás stal
Kristus pfiíkladem v tom, jak reago-
val na své utrpení (1 Pt 2,21-23).
Ten, kter˘ byl ãlovûkem jako my
a byl také ve v‰em pokou‰en jako
my, ukázal, Ïe ti, kdo spoléhají na
BoÏí moc, nemusí hfie‰it. KristÛv Ïi-
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vot nás uji‰Èuje, Ïe i my mÛÏeme Ïít
vítûznû. Apo‰tol Pavel dosvûdãuje:
„V‰ecko mohu v Kristu, kter˘ mi dá-
vá sílu.“ (Fp 4,13)

Kristovo vzkfií‰ení a spasení

Apo‰tol Pavel napsal, Ïe „jestliÏe
Kristus nebyl vzkfií‰en, pak je na‰e
zvûst klamná, a klamná je i va‰e víra“
a „jste je‰tû ve sv˘ch hfií‰ích“ (1 K
15,14.17). JeÏí‰ Kristus byl tûlesnû
vzkfií‰en (L 24,36-43), vystoupil ja-
ko bohoãlovûk do nebe a tam zahá-
jil své pfiímluvné dílo jako Prostfied-
ník na pravici Boha Otce (Îd 8,1.2;
viz 4. kapitola této knihy).

Kristovo vzkfií‰ení dalo kfiíÏi v˘-
znam, kter˘ nemohli otfiesení uãed-
níci pfii ukfiiÏování pochopit. Jeho
vzkfií‰ení bylo pro tyto muÏe zdro-
jem síly, takÏe byli schopni zmûnit
dûjiny. Vzkfií‰ení, neoddûlitelnû
spjaté s ukfiiÏováním, se stalo hlav-
ním tématem jejich misijního po-
slání. Hlásali Ïivého, ukfiiÏovaného
Krista, kter˘ zvítûzil nad silami zla.
V tom spoãívá síla apo‰tolského zvû-
stování.

Philip Schaff napsal: „Kristovo
vzkfií‰ení je jednoznaãnû zku‰ební
otázkou, na které závisí pravda ne-
bo leÏ kfiesÈanství. Je to buì nejvût-
‰í zázrak, nebo nejvût‰í podvod, ja-
k˘ dûjiny zaznamenaly.“13 Wilbur
M. Smith dodává: „Vzkfií‰ení JeÏí‰e

Krista je pevností kfiesÈanské víry. Je
to uãení, které svût v prvním století
obrátilo naruby a jedineãn˘m zpÛ-
sobem pozvedlo kfiesÈanství nad Ïi-
dovství a pohanská náboÏenství
stfiedozemí. JestliÏe je tomu skuteã-
nû tak, pak je pravda i v‰echno
ostatní, co je v evangeliu Pána JeÏí-
‰e Krista podstatné a jedineãné:
‘Nebyl-li v‰ak Kristus vzkfií‰en, je va-
‰e víra marná.’ (1 K 15,17)“14

Kristova souãasná sluÏba v nebi je
zaloÏena na jeho smrti a vzkfií‰ení.
Zatímco smírná obûÈ na Golgotû
byla úplná a dostateãná, bez vzkfií-
‰ení bychom nemohli mít jistotu,
Ïe Kristus úspû‰nû zavr‰il své boÏské
poslání na této zemi. To, Ïe Kristus
vstal z mrtv˘ch, potvrzuje skuteã-
nost vzkfií‰ení a ukazuje pravdivost
BoÏího zaslíbení vûãného Ïivota
v JeÏí‰i Kristu.

V˘sledky Kristovy spásné sluÏby

Kristova sluÏba smífiení se vztahuje
nejen na lidstvo, ale na cel˘ vesmír.

Smífiení v celém vesmíru. Apo‰tol Pa-
vel ukazuje v˘znam Kristova spasení
v církvi a skrze ni: „BÛh chce, aby
nebesk˘m vládám a mocnostem by-
lo nyní skrze církev dáno poznat je-
ho mnohotvarou moudrost.“ (Ef
3,10) Dále prohla‰uje, Ïe si BÛh
pfieje, „aby skrze nûho [Krista]
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a v nûm bylo smífieno v‰echno, co
jest, jak na zemi, tak v nebesích –
protoÏe smífiení pfiinesla jeho obûÈ
na kfiíÏi“ (Ko 1,20). Pavel ukazuje
na úÏasné v˘sledky tohoto smífiení:
„Aby se pfied jménem JeÏí‰ov˘m
sklonilo kaÏdé koleno – na nebi, na
zemi i pod zemí – a k slávû Boha
Otce kaÏd˘ jazyk aby vyznával: JeÏí‰
Kristus jest Pán.“ (Fp 2,10.11)

Obhájení BoÏího zákona. Kristova do-
konalá smírná obûÈ pozdvihla spra-
vedlnost a dobrotu, tedy spravedl-
nost BoÏího svatého zákona a jeho
milostiv˘ charakter. Kristova smrt
a jeho v˘kupné naplÀuje poÏadavky
zákona (hfiích musí b˘t potrestán),
pfiitom v‰ak také ospravedlÀuje ka-
jícího hfií‰níka skrze jeho milost
a milosrdenství. Apo‰tol Pavel na-
psal: „Na lidském tûle odsoudil
hfiích, aby tak spravedlnost poÏado-
vaná zákonem byla naplnûna v nás,
ktefií se nefiídíme svou vÛlí, n˘brÏ
vÛlí Ducha.“ (¤ 8,3.4)

Ospravedlnûní. Smífiení je úãinné
pouze tehdy, pokud ãlovûk pfiijme
odpu‰tûní. Marnotratn˘ syn byl smí-
fien se sv˘m otcem, kdyÏ pfiijal otco-
vu lásku a odpu‰tûní.

„Ti, kdo vírou pfiijímají, Ïe BÛh
v Kristu smífiil svût sám se sebou
a odevzdají se mu, obdrÏí od Boha
vzácn˘ dar ospravedlnûní, jehoÏ bez-

prostfiedním ovocem je pokoj s Bo-
hem (¤ 5,1). Ospravedlnûní vûfiící
jiÏ nejsou pfiedmûtem BoÏího hnû-
vu, ale vztahuje se na nû BoÏí pfií-
zeÀ. Skrze Krista mají otevfien˘ pfií-
stup pfied BoÏí trÛn, pfiijali moc
Ducha svatého, aby mohli odstranit
v‰echny pfiekáÏky a rozdûlení, které
pÛsobí nepfiátelství mezi lidmi, je-
hoÏ symbolem je nepfiátelství, které
existuje mezi Îidy a pohany. (Viz Ef
2,14-16)“15

Marnost spasení ze skutkÛ. BoÏí sluÏba
smífiení ukazuje marnost lidského
úsilí získat spasení na základû skutkÛ
zákona. Poznání BoÏí milosti vede
k pfiijetí ospravedlÀující spravedl-
nosti pfiístupné vírou v Krista. Vdûã-
nost lidí, ktefií proÏili odpu‰tûní, ãiní
z poslu‰nosti radost; skutky uÏ ne-
jsou základem spasení, ale jeho dÛ-
sledkem.16

Nov˘ vztah s Bohem. BoÏí milost nám
nabízí KristÛv dokonal˘ Ïivot poslu‰-
nosti, jeho spravedlnost a jeho smír-
nou milost jako BoÏí dar. To v‰e vede
k hlub‰ímu vztahu s Bohem. Ob-
jevuje se vdûãnost, chvála a radost,
poslu‰nost se stává radostí, studium
jeho slova potû‰ením a mysl je pfii-
pravena stát se pfiíbytkem Ducha sva-
tého. Vzniká nov˘ vztah mezi Bohem
a kajícím hfií‰níkem. Je to spoleãen-
ství zaloÏené na lásce a úctû, ne na

KristÛv Ïivot, smrt a zmrtv˘chvstání

153

Asd.I  5.3.2010 11:54  Stránka 153



Poznámky

1. George E. Ladd, A Theology of the New
Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans, 1974), str. 453.

2. „Atonement“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd.,
str. 97.

3. DÛkladnûj‰í porovnání v Seventh-day
Adventists Answer Questions on Doctrine
(Washington D. C.: Review and Herald,
1957), str. 341-355.

4. Vincent Taylor, The Cross of Christ (London:
Macmillan, 1956), str. 88.89.

5. Hans K. LaRondelle, Christ Our Salvation
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1980),
str. 25.26.

6. Raoul Dederen, „Atoning Aspects in
Christ’s Death“, v The Sanctuary and the Ato-
nement, vyd., Arnold V. Wallen-Kampf a W.
Richard Lesher, (Washington, D. C.: [Bi-
blical Research Institute of the General
Conference of Seventh day Adventists],
1981), str. 295. Autor dodává: „Za obûÈ smí-
fiení pohané pokládali ãin, kter˘m uctívají-
cí sám mÛÏe uskuteãnit zmûnu sm˘‰lení
boÏstva. JestliÏe si chtûl boha naklonit, sta-

ãilo ho podplatit. V Písmu se smytí viny
obûtí smífiení pokládá za projev BoÏí lásky.“
(TamtéÏ, str. 317.)

7. LaRondelle, str. 26.
8. TamtéÏ, str. 26.27.
9. Dederen, str. 295.
10. LaRondelle, str. 28. Citát z H. G. Link 

a C. Brown, „Reconcilliation“, The New Inter-
national Dictionary of New Theology (Grand Ra-
pids, MI: Zondervan, 1978), sv. 3., str. 162.

11. LaRondelle, str. 30.
12. Viz E. G. White, Christ’s Object Lessons

(Washington, D. C.: Review and Herald,
1941), str. 312.

13. Philip Schaff, History of the Christian Church
(Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans,
1962), sv. 1., str. 173.

14. Wilbur M. Smith, „Twentieth-Century
Scientists and the Resurrection of Christ“
Christianity Today, 15. duben 1957, str. 22.
O historii vzkfií‰ení viz Josh McDowell,
Evidence That Demands a Verdict (Campus
Crusade for Christ, 1972), str. 185-274.

15. LaRondelle, str. 32.33.
16. Viz Hyde, „What Christ’s Life Means to Me“,

Adventist Review, 6. listopad 1986, str. 19.

strachu a povinnosti (srov. J 15,1-10).
âím více rozumíme BoÏí milosti ve
svûtle kfiíÏe, tím ménû cítíme vlastní
spravedlnost a hloubûji si uvûdomu-
jeme BoÏí poÏehnání. Moc Ducha
svatého, která zpÛsobila, Ïe Kristus
vstal z mrtv˘ch, pfietvofií i na‰e Ïivoty.
Místo selhávání zakusíme kaÏdoden-
ní vítûzství nad hfiíchem.

Motivace k sluÏbû. ÚÏasná láska zje-
vená v BoÏím díle smífiení pro-

stfiednictvím JeÏí‰e Krista nás vede
ke zvûstování druh˘m. Pokud jsme
sami pocítili BoÏí lásku, nemÛÏeme
nemluvit o skuteãnosti, Ïe BÛh od-
pou‰tí hfiíchy tûm, kdo pfiijali Kris-
tovu obûÈ. Budeme dal‰ím lidem
pfiedávat úÏasné pozvání evangelia:
„Dejte se smífiit s Bohem! Toho,
kter˘ nepoznal hfiích, kvÛli nám
ztotoÏnil s hfiíchem, abychom
v nûm dosáhli BoÏí spravedlnosti.“
(2 K 5,20.21)

Adventisté sedmého dne vûfií
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Z nekoneãné lásky a milosrdenství BÛh
kvÛli nám ztotoÏnil s hfiíchem Krista,
kter˘ hfiích nepoznal, abychom se
v nûm smûli stát pfied Bohem spraved-
liv˘mi. Pod vlivem Ducha svatého si
uvûdomujeme svou ubohost, uznáváme
svou hfií‰nost, litujeme sv˘ch pfiestou-
pení a vûfiíme v JeÏí‰e jako Pána
a Krista, jako zástupce i vzor. Tato ví-
ra, která pfiijímá spasení, vzniká pÛso-
bením BoÏí moci prostfiednictvím
Písma a je darem BoÏí milosti. Skrze
Krista jsme ospravedlnûni, pfiijati za
BoÏí syny a BoÏí dcery a vysvobozeni
z nadvlády hfiíchu. Skrze Ducha jsme
znovuzrozeni a posvûceni. Duch obno-
vuje na‰i mysl, do na‰eho srdce vpisuje
BoÏí zákon lásky a dává nám moc Ïít
svat˘m Ïivotem. ZÛstáváme-li v nûm,
stáváme se úãastníky BoÏské pfiiroze-
nosti a máme jistotu spasení nyní i na
soudu (2 K 5,17-21; J 3,16; Ga 1,4;
4,4-7; Tt 3,3-7; J 16,8; Ga 3,13.14; 
1 Pt 2,21.22; ¤ 10,17; L 17,5; Mk
9,23.24; Ef 2,5-10; ¤ 3,21-26; Ko
1,13.14; ¤ 8,14-17; Ga 3,26; J 3,3-8; 
1 Pt 1,23; ¤ 12,2; Îd 8,7-12; Ez 36,25-
27; 2 Pt 1,3.4; ¤ 8,1-4; 5,6-10).

Základní vûrouãné v˘roky, 10

Adventisté sedmého dne věří...
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10
Pfied mnoha staletími se Hermovu
past˘fii zdál sen o stafiiãké, vrásãité
Ïenû. V jeho snu se tato Ïena zaãala
postupem ãasu mûnit. Zatímco její
tûlo bylo stále staré a stále mûla bí-
lé vlasy, její tváfi vypadala mlad‰í.
Nakonec se jí vrátilo mládí.

T. F. Torrance pfiirovnal tuto Ïe-
nu k církvi.1 KfiesÈané nemohou Ïít
staticky. JestliÏe v nich vládne
Duch KristÛv, pak se neustále mû-
ní (¤ 8,9).

Apo‰tol Pavel prohlásil: „Kristus si
zamiloval církev a sám se za ni obû-
toval, aby ji posvûtil a oãistil kfitem
vody a slovem; tak si on sám pfiipra-
vil církev slavnou, bez poskvrny, vrás-
ky a ãehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.“ (Ef 5,25-27)
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Cílem církve je právû takové oãi‰tû-
ní. Proto vûfiící, ktefií církev tvofií,
mohou svûdãit: „I kdyÏ navenek hy-
neme, vnitfinû se den ze dne obno-
vujeme.“ (2 K 4,16) „Na odhalené
tváfii nás v‰ech se zrcadlí slavná tváfi
Pánû, a tak jsme promûÀováni k je-
ho obrazu ve stále vût‰í slávû – to v‰e
mocí Ducha Pánû.“ (2 K 3,18) Tato
zmûna je vyvrcholením Letnic uv-
nitfi ãlovûka.

KdyÏ Písmo popisuje zku‰enosti
vûfiícího, pouÏívá termíny spasení,
ospravedlnûní, posvûcení, oãi‰tûní
a vykoupení. Popisují nûco, (1) co jiÏ
bylo vykonáno, (2) co se nyní usku-
teãÀuje a (3) co najde své naplnûní
v budoucnosti. Pochopení tûchto
tfií perspektiv nám pomáhá vyfie‰it
zdánlivé napûtí pfii zdÛrazÀování
ospravedlnûní nebo posvûcení. Ta-
to kapitola je proto rozdûlena do
tfií hlavních ãástí, které pojednávají
o spasení v minulosti, pfiítomnosti
a budoucnosti.

Zku‰enost spasení a minulost

Pouhá znalost informací o Bohu, je-
ho lásce a dobrotû je nepostaãující.
SnaÏit se v sobû rozvíjet dobro bez
Krista, nepfiiná‰í Ïádoucí v˘sledky.
Zku‰enost spasení, která ãlovûka za-
sahuje hluboko v jeho nitru, pochá-
zí jedinû od Boha. Kristus o této
zku‰enosti fiekl: „Nenarodí-li se kdo

znovu, nemÛÏe spatfiit království
BoÏí... Nenarodí-li se kdo z vody
a z Ducha, nemÛÏe vejít do králov-
ství BoÏího.“ (J 3,3.5)

âlovûk mÛÏe proÏít spasení jen
skrze JeÏí‰e Krista – „není pod ne-
bem jiného jména, zjeveného li-
dem, jímÏ bychom mohli b˘t spa-
seni“ (Sk 4,12). JeÏí‰ fiekl: „Já jsem
ta cesta pravda i Ïivot. Nikdo ne-
pfiichází k Otci neÏ skrze mne.“
(J 14,6)

Zku‰enost spasení zahrnuje poká-
ní, vyznání, odpu‰tûní, ospravedl-
nûní a posvûcení.

Pokání. Krátce pfied sv˘m ukfiiÏo-
váním zaslíbil JeÏí‰ uãedníkÛm Du-
cha svatého, kter˘ bude zjevovat
Krista a „ukáÏe svûtu, v ãem je hfiích,
spravedlnost a soud“ (J 16,8). KdyÏ
o Letnicích Duch svat˘ pfiesvûdãil li-
di, Ïe potfiebují Spasitele, a oni se
ptali, co mají udûlat, apo‰tol Petr
jim odpovûdûl: „âiÀte pokání!“ (Sk
2,37.38; srov. 3,19)

1. Co je pokání? Slovo pokání je
pfiekladem hebrejského v˘razu na-
cham a znamená „litovat“, „ãinit
pokání“. ¤eck˘m ekvivalentem je
metanoeo, coÏ znamená „zmûnit
sm˘‰lení“, „litovat“, „ãinit pokání“.
V˘sledkem pravého pokání je radi-
kální zmûna postoje k Bohu a k hfií-
chu. BoÏí Duch pfiesvûdãuje ty, kdo
ho pfiijímají, o závaÏnosti hfiíchu

Adventisté sedmého dne vûfií
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tím, Ïe v nich probouzí vûdomí
BoÏí spravedlnosti a jejich vlastní
ztracenosti. PociÈují zármutek a uvû-
domují si svou vinu. Vyznávají své
konkrétní hfiíchy, protoÏe uznávají,
Ïe „kdo kryje svá pfiestoupení,
nebude mít zdar, ale kdo je vyznává
a opou‰tí, dojde slitování“ (Pfi 28,13).
Rozhodují se zcela odevzdat Spasi-
teli a zfiíkají se svého hfií‰ného cho-
vání. Tak pokání vrcholí v proÏitku
obrácení – obrácení hfií‰níka k Bo-
hu (fiecké slovo epistrofen znamená
„obrátit se k“; srov. Sk 15,3).2

Davidovo pokání z jeho hfiíchÛ ci-
zoloÏstva a vraÏdy je jasn˘m pfiíkla-
dem toho, jak pokání pfiipravuje ce-
stu k vítûzství nad hfiíchem. Pfie-
svûdãen Duchem svat˘m si zo‰klivil
hfiích, litoval svého jednání a prosil
o oãi‰tûní: „Doznávám se ke sv˘m
nevûrnostem, svÛj hfiích mám pfied
sebou stále. Proti tobû samému
jsem zhfie‰il, spáchal jsem, co je zlé
ve tv˘ch oãích. Smiluj se nade
mnou, BoÏe, pro milosrdenství svo-
je, pro své velké slitování zahlaì mo-
je nevûrnosti... Stvofi mi, BoÏe, ãisté
srdce, obnov v mém nitru pevného
ducha.“ (Î 51,5.6.3.12) Z Davidovy
následné zku‰enosti vypl˘vá, Ïe BÛh
hfiích nejen odpou‰tí, ale také z nûj
ãlovûka vysvobozuje.

Aãkoli odpu‰tûní pfiedchází poká-
ní, hfií‰ník si nemÛÏe pokáním zajis-
tit BoÏí poÏehnání. Ve skuteãnosti

hfií‰ník nemÛÏe sám od sebe ãinit
pokání – i to je BoÏí dar (Sk 5,31;
srov. ¤ 2,4). Duch svat˘ vede hfií‰ní-
ka ke Kristu, aby ãinil pokání, které
je upfiímn˘m zármutkem nad hfií-
chem.

2. Pohnutka k pokání. JeÏí‰ Kristus
fiekl: „A já, aÏ budu vyv˘‰en ze ze-
mû, pfiitáhnu v‰echny k sobû.“
(J 12,32) Srdce se obmûkãí a pod-
dává, kdyÏ jsme pocítili, Ïe nás
Kristova smrt ospravedlÀuje a osvo-
bozuje od trestu smrti. Pfiedstavme
si pocity vûznû v cele smrti, kter˘ ãe-
ká na popravu a náhle dostane mi-
lost.

V Kristu není kající hfií‰ník pouze
omilostnûn, ale také zpro‰tûn viny –
prohlá‰en za spravedlivého! Hfií‰-
ník není hoden odpu‰tûní a nemÛ-
Ïe si ho ani zaslouÏit. Apo‰tol Pavel
poukazuje na to, Ïe Kristus zemfiel
za na‰e ospravedlnûní, kdyÏ jsme je‰-
tû byli slabí, hfií‰ní, bezboÏní a vlast-
nû BoÏími nepfiáteli (¤ 5,6-10). Nic
se nedot˘ká lidského srdce víc neÏ
Kristova odpou‰tûjící láska. KdyÏ
hfií‰ník pfiem˘‰lí o nezmûrné BoÏí
lásce, která se projevila na kfiíÏi, stá-
vá se pro nûj nejmocnûj‰í pohnut-
kou k pokání. Je to BoÏí dobrota,
která nás vede k pokání (¤ 2,4).

Ospravedlnûní. Ve své nekoneãné
lásce a milosti BÛh „toho, kter˘
nepoznal hfiích, kvÛli nám ztotoÏnil

Zku‰enost spasení
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s hfiíchem, abychom v nûm dosáhli
BoÏí spravedlnosti“ (2 K 5,21). Ví-
rou v JeÏí‰e Krista je srdce naplnû-
no jeho Duchem. A právû prostfied-
nictvím této víry, která je darem
BoÏí milosti (¤ 12,3; Ef 2,8), mo-
hou b˘t kající hfií‰níci ospravedlnû-
ni (¤ 3,28).

V˘raz „ospravedlnûní“ je pfiekla-
dem fieckého slova dikaioma, coÏ
znamená „poÏadavek“, „spravedliv˘
skutek“, „nafiízení“, „rozsudek sou-
du“, a slovo dikaiosis „ospravedlnûní“,
„obhájení“, „zpro‰tûní viny“. Pfiíbuz-
né sloveso dikaió, které znamená „b˘t
prohlá‰en nebo pokládán za spra-
vedlivého“, „b˘t zbaven˘ viny“, „b˘t
ospravedlnûn“, „b˘t osvobozen, oãi‰-
tûn“, „ospravedlnit, obhájit, konat
spravedlnost“, umoÏÀuje je‰tû lépe
pochopit v˘znam tohoto v˘razu.3

Obecnû fieãeno je ospravedlnûní
v teologickém smyslu „BoÏí ãin, kte-
r˘m BÛh prohla‰uje kajícího hfií‰ní-
ka za spravedlivého nebo ho pova-
Ïuje za spravedlivého. Ospravedlnû-
ní je opakem odsouzení (¤ 5,16).“4

Základem pro toto ospravedlnûní
je nikoli na‰e, n˘brÏ Kristova po-
slu‰nost, neboÈ „jedin˘ ãin sprave-
dlnosti pfiinesl v‰em ospravedlnûní
a Ïivot... poslu‰ností jednoho jedi-
ného mnozí se stanou spravedliv˘-
mi“ (¤ 5,18.19). BÛh dává tuto po-
slu‰nost tûm vûfiícím, ktefií „jsou
ospravedlÀováni zadarmo jeho mi-

lostí“ (¤ 3,24). „Zachránil nás ne
pro spravedlivé skutky, které my
jsme konali, n˘brÏ ze svého slitová-
ní...“ (Tt 3,5)

1. Úloha víry a skutkÛ. Mnozí lidé
se mylnû domnívají, Ïe jejich posta-
vení pfied Bohem závisí na jejich
dobr˘ch nebo ‰patn˘ch skutcích.
KdyÏ apo‰tol Pavel mluví o tom, jak
jsou lidé pfied Bohem ospravedlnû-
ni, jednoznaãnû prohla‰uje: „V‰ech-
no pokládám za ztrátu... abych
získal Krista a nalezen byl v nûm ni-
koli s vlastní spravedlností...ale
s tou, která je z víry v Krista – spra-
vedlností z Boha zaloÏenou na ví-
fie.“ (Fp 3,8.9) Apo‰tol Pavel pou-
kazuje na Abrahama, kter˘ uvûfiil
„Bohu a bylo mu to poãítáno za
spravedlnost“ (¤ 4,3; Gn 15,6). Ne-
byl tedy ospravedlnûn na základû
obfiízky, ale stalo se tak jiÏ pfiedtím
(¤ 4,9.10).

Jakou víru mûl Abraham? Písmo
fiíká, Ïe „Abraham vûfiil, a proto
uposlechl,“ kdyÏ ho BÛh volal; za-
nechal za sebou svou vlast a „vydal
se na cestu, aãkoli nevûdûl, kam
jde“ (Îd 11,8-10; srov. Gn 12,4;
13,18). To, Ïe mûl pravou, Ïivou ví-
ru v Boha, se projevilo jeho poslu‰-
ností. Na základû této ãinné víry byl
ospravedlnûn.

Apo‰tol Jakub varoval pfied ne-
správn˘m chápáním ospravedlnûní
z víry: totiÏ Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t

Adventisté sedmého dne vûfií
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ospravedlnûn z víry, aniÏ by se to
projevilo odpovídajícími ãiny. Uka-
zuje, Ïe pravá víra nemÛÏe existovat
bez skutkÛ. Stejnû jako apo‰tol
Pavel i Jakub ilustruje tuto my‰len-
ku Abrahamovou zku‰eností. Obû-
tování Abrahamova syna Izáka (Jk
2,21) ukazuje na jeho víru. Apo‰tol
Jakub se ptá: „Nevidí‰, Ïe víra pÛso-
bila spolu s jeho skutky a Ïe ve skut-
cích do‰la víra dokonalosti?“ (Jk
2,22) „Stejnû tak i víra, není-li spo-
jena se skutky, je sama o sobû mrt-
vá.“ (Jk 2,17)

Abrahamova zku‰enost ukazuje,
Ïe skutky jsou dÛkazem skuteãného
vztahu k Bohu. Proto k ospravedl-
nûní vede jen Ïivá víra, která jedná
(Jk 2,24).

Apo‰tolové Pavel a Jakub se spolu
shodují v otázce ospravedlnûní z ví-
ry. Zatímco se Pavel zab˘vá fale‰nou
pfiedstavou ospravedlnûní na zákla-
dû skutkÛ, Jakub se soustfieìuje na
stejnû nebezpeãné úsilí dosáhnout
ospravedlnûní bez odpovídajících
skutkÛ. Ani skutky ani mrtvá víra
nevedou k ospravedlnûní. Toho lze
dosáhnout pouze skuteãnou vírou,
která se uplatÀuje láskou (Ga 5,6)
a oãi‰Èuje ãlovûka.

2. Zku‰enost ospravedlnûní. Skrze
ospravedlnûní z víry v Krista je nám
pfiipoãtena jeho spravedlnost. Pro
JeÏí‰e Krista, na‰eho zástupce, jsme
smífieni s Bohem. Pavel fiíká, Ïe

BÛh „toho, kter˘ nepoznal hfiích,
kvÛli nám ztotoÏnil s hfiíchem, aby-
chom v nûm dosáhli BoÏí spravedl-
nosti“ (2 K 5,21). Jako kající hfií‰níci
proÏíváme úplné a dokonalé od-
pu‰tûní. Jsme smífieni s Bohem!

Zachariá‰ovo vidûní veleknûze Jó-
‰uy nádhernû objasÀuje, co to je
ospravedlnûní. Jó‰ua stojí pfied
Hospodinov˘m poslem a má na so-
bû ‰pinavé ‰aty, které pfiedstavují
poskvrnûní hfiíchem. Satan volá po
jeho odsouzení. Jeho obvinûní jsou
pravdivá – Jó‰ua si nezaslouÏí od-
pu‰tûní. Ale BÛh ve své milosti sata-
na napomíná: „CoÏ to není oharek
vyrvan˘ z ohnû?“ (Za 3,2) Není to
mÛj milovan˘ ãlovûk, kterého zvlá‰t-
ním zpÛsobem chráním?

Pán pfiikazuje, aby z nûho sÀali je-
ho ‰pinav˘ ‰at a prohla‰uje: „Po-
hleì, sÀal jsem z tebe tvou nepra-
vost a dal jsem tû obléci do slavnost-
ního roucha.“ (Za 3,4) Ná‰ milující
a soucitn˘ BÛh odmítá satanova ob-
vinûní, ospravedlÀuje chvûjícího se
hfií‰níka a pfiikr˘vá ho rouchem
Kristovy spravedlnosti. Jako Jó‰uÛv
‰pinav˘ ‰at pfiedstavuje hfiích, tak
nové roucho pfiedstavuje novou zku-
‰enost vûfiícího v Kristu. Pfii ospra-
vedlnûní je vyznan˘ a odpu‰tûn˘
hfiích pfienesen na ãistého a sva-
tého BoÏího Syna, Beránka nesou-
cího hfiích. „Nehodn˘, ale kající
hfií‰ník je obleãen Kristovou pfiipo-
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ãtenou spravedlností. Tato v˘mûna
‰atu, tento BoÏí spásn˘ ãin je bib-
lick˘m uãením o ospravedlnûní.“5

Ospravedlnûn˘ vûfiící proÏil odpu‰-
tûní a byl oãi‰tûn od sv˘ch hfiíchÛ.

DÛsledky. Jaké jsou dÛsledky pokání
a ospravedlnûní?

1. Posvûcení. Slovo „posvûcení“,
které je pfiekladem fieckého v˘razu
hagiasmos, coÏ znamená „svatost“,
„posvûcení“, pochází ze slovesa ha-
giazo – „uãinit svat˘m“, „posvûtit“,
„oddûlit“. Hebrejsk˘m ekvivalen-
tem je kada‰ s v˘znamem „oddûlit
od bûÏného pouÏívání“.6

Skuteãné pokání a ospravedlnûní
vede k posvûcení. Ospravedlnûní
a posvûcení spolu úzce souvisí,7 li‰í
se od sebe, ale není moÏné je od-
dûlit. Popisují dvû fáze spasení:
ospravedlnûní je to, co BÛh dûlá pro
nás, zatímco posvûcení je to, co
BÛh dûlá v nás.

Ospravedlnûní ani posvûcení ne-
ní v˘sledkem na‰ich dobr˘ch skut-
kÛ. Obojí pÛsobí Kristova milost
a spravedlnost. „Spravedlnost, kte-
rou jsme ospravedlnûni, je pfiipo-
ãtená; spravedlnost, která nás po-
svûcuje, je udûlená. První nás
opravÀuje vstoupit do nebe, druhá
nás pro Ïivot v nebi uzpÛsobuje.“8

Bible mluví o tfiech fázích posvû-
cení: (1) dokonan˘ ãin v minulosti;
(2) proces, kter˘ se odehrává v ny-

nûj‰í zku‰enosti vûfiícího; (3) ko-
neãn˘ v˘sledek, kter˘ vûfiící proÏije
pfii Kristovû návratu.

V souvislosti s minulostí vûfiícího,
je v okamÏiku ospravedlnûní vûfiící
také posvûcen „ve jménu Pána JeÏí-
‰e Krista a Duchem na‰eho Boha“
(1 K 6,11). Takov˘ ãlovûk se stává
„svat˘m“. V tomto okamÏiku je ãlo-
vûk vykoupen a plnû náleÏí Bohu.

V dÛsledku BoÏího povolání
(¤ 1,7) jsou vûfiící naz˘váni „svatí“.
Ne v‰ak proto, Ïe by dosáhli bezhfií‰-
nosti, ale proto, Ïe jsou „v Kristu“
(Fp 1,1; viz také J 15,1-7). Spasení
je zku‰enost pfiítomnosti. Apo‰tol
Pavel fiíká: „Zachránil nás obmytím,
jímÏ jsme se znovu zrodili k nové-
mu Ïivotu skrze Ducha svatého.“
(Tt 3,5) Tak nás oddûlil a posvûtil
ke svatému úãelu a pro Ïivot s Kris-
tem.

2. Pfiijetí do BoÏí rodiny. Noví vûfií-
cí také obdrÏeli „Ducha pfiijetí za sy-
ny“. BÛh je pfiijal za své dûti, coÏ
znamená, Ïe vûfiící jsou synové
a dcery samotného Krále! Uãinil je
sv˘mi dûdici a jsou také „spoludûdi-
cové Kristovi“ (¤ 8,15-17). Jaká
pfiednost, ãest a radost!

3. Jistota spasení. Ospravedlnûní
také dává vûfiícímu jistotu, Ïe byl
pfiijat. To mu jiÏ nyní dává radost ze
spojení s Bohem. Bez ohledu na to,
jak hfií‰nû Ïil ãlovûk v minulosti,
BÛh mu odpou‰tí v‰echny hfiíchy,
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a proto jiÏ nemusí Ïít pod odsouze-
ním a zlofieãením zákona. Vykou-
pení se stává skuteãností: „V nûm
jsme vykoupeni jeho obûtí a na‰e
hfiíchy jsou nám odpu‰tûny pro
pfiebohatou milost.“ (Ef 1,7)

4. Poãátek nového a vítûzného Ïivota.
Vûdomí, Ïe Spasitelova krev pfiikr˘-
vá na‰i hfií‰nou minulost, uzdravuje
tûlo, du‰i i mysl. âlovûk uÏ nemusí
pociÈovat vinu, protoÏe v Kristu je
v‰echno odpu‰tûno, v‰echno je no-
vé. Kristus nám dennû udûluje svou
milost, a tím nás zaãíná promûÀo-
vat k BoÏímu obrazu.

Tak jak roste na‰e víra v Krista,
jsme postupnû uzdravováni a pro-
mûÀováni a Kristus nám dává stále
vût‰í vítûzství nad silami temnoty.
Kristus pfiemáhá svût, a to zaruãuje
na‰e vysvobození z otroctví hfiíchu
(J 16,33).

5. Dar vûãného Ïivota. Ná‰ nov˘
vztah s Kristem také pfiiná‰í dar vûã-
ného Ïivota. Apo‰tol Jan to potvrzu-
je: „Kdo má Syna, má Ïivot; kdo ne-
má Syna BoÏího, nemá Ïivot.“ (1
J 5,12) Na‰e hfií‰ná minulost je za
námi; skrze pfiítomnost Ducha se
mÛÏeme radovat z poÏehnání, kte-
ré pfiiná‰í spasení.

Zku‰enost spasení a pfiítomnost

Díky Kristovû krvi, která oãi‰Èuje,
ospravedlÀuje a posvûcuje, se vûfiící

stává „nov˘m stvofiením. Co je staré
pominulo, hle, je tu nové.“ (2 K
5,17)

Povolání k posvûcenému Ïivotu. Ke spa-
sení patfií také posvûcen˘ Ïivot na zá-
kladû toho, co JeÏí‰ Kristus vykonal
na Golgotû. Pavel vyz˘vá vûfiící, aby
svÛj Ïivot zasvûtili mravní neposkvr-
nûnosti a morálnímu jednání (1 Te
4,7). Proto, aby lidé mohli proÏívat
posvûcení, dává BÛh vûfiícím Ducha
svatosti (¤ 1,4). „Aby se pro bohatství
BoÏí slávy ve vás jeho Duchem posílil
a upevnil ‘vnitfiní ãlovûk’, a aby Kris-
tus skrze víru pfieb˘val ve va‰ich srd-
cích.“ (Ef 3,16.17)

Jako nové stvofiení mají vûfiící
i novou zodpovûdnost. Pavel fiíká:
„Jako jste se dfiíve propÛjãovali ke
sluÏbû neãistotû a nepravosti k bez-
boÏnému Ïivotu, tak se nyní dejte
do sluÏby spravedlnosti k posvûce-
ní.“ (¤ 6,19) Nyní mají Ïít „v Du-
chu“ (Ga 5,25).

Vûfiící, ktefií jsou naplnûni Du-
chem, se nefiídí svou vÛlí, ale vÛlí
Ducha (¤ 8,4; srov. 8,1). Jsou pro-
mûnûni, protoÏe „dát se vést sobec-
tvím znamená smrt; dát se vést
Duchem je Ïivot a pokoj“ (¤ 8,6).
Prostfiednictvím pfiítomnosti Du-
cha BoÏího „jiÏ nejste Ïivi ze své síly,
ale z moci Ducha“ (¤ 8,9).

Nejvy‰‰ím cílem Ïivota naplnûné-
ho Duchem svat˘m je Ïít tak, jak se
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to líbí Bohu (1 Te 4,1). Pavel fiíká:
„NeboÈ toto je vÛle BoÏí, va‰e posvû-
cení, abyste se zdrÏovali necudnosti...
AÈ nikdo v této vûci nevyboãuje
z mezí a neklame svého bratra...,
vÏdyÈ BÛh nás nepovolal k neãistotû,
ale k posvûcení.“ (1 Te 4,3.6.7)

Vnitfiní zmûna. Pfii druhém pfiíchodu
budeme tûlesnû promûnûni. Toto
poru‰itelné, smrtelné tûlo oblékne
nesmrtelnost (1 K 15,51-54). Ná‰
charakter se v‰ak musí promûnit bû-
hem pfiípravy na druh˘ pfiíchod.

Promûna charakteru se t˘ká du-
‰evních a duchovních stránek BoÏí-
ho obrazu, jedná se o „vnitfiního ãlo-
vûka“, kter˘ se „den ze dne obnovu-
je“ (2 K 4,16; srov. ¤ 12,2). Stejnû
jako stará Ïena v pfiíbûhu Hermova
past˘fie, tak se i církev obnovuje ze-
vnitfi. KaÏd˘ plnû oddan˘ kfiesÈan je
stále promûÀován k vût‰í BoÏí slávû
aÏ do druhého pfiíchodu, kdy bude
dokonãena jeho promûna k BoÏí-
mu obrazu.

1. PÛsobení JeÏí‰e Krista a Ducha
svatého. Jedinû Stvofiitel mÛÏe vyko-
nat stvofiitelské dílo promûny na‰e-
ho Ïivota (1 Te 5,23). Neãiní to v‰ak
bez na‰í úãasti. Musíme se otevfiít
pÛsobení Ducha, coÏ mÛÏeme udû-
lat tím, Ïe uvaÏujeme o JeÏí‰i Kristu.
KdyÏ pfiem˘‰líme o Kristovû Ïivotû,
obnovuje v nás Duch svat˘ du‰evní
a duchovní schopnosti (srov. Tt

3,5). Duch svat˘ zjevuje Krista a ob-
novuje v nás KristÛv obraz (srov.
¤ 8,1-10).

BÛh touÏí Ïít uprostfied svého lidu.
ProtoÏe zaslíbil: „Budu pfieb˘vat
a procházet se mezi nimi“ (2 K 6,16;
srov. 1 J 3,24; 4,12), mohl apo‰tol
Pavel prohlásit: „Kristus Ïije ve mnû“
(Ga 2,20; srov. J 14,23). Stvofiitelova
pfiítomnost dennû vnitfinû oÏivuje
vûfiící (2 K 4,16) a obnovuje jejich
mysl (¤ 12,2; viz také Fp 2,5).

2. Úãast na boÏské pfiirozenosti.
Kristova „vzácná a pfieveliká zaslíbe-
ní“ mluví o BoÏí moci, která dokon-
ãí promûnu na‰eho charakteru (2
Pt 1,4). Pfiístup k BoÏí moci nám
umoÏÀuje horlivû usilovat, abychom
„ke své vífie pfiipojili ctnost, k ctnosti
poznání, k poznání zdrÏenlivost, ke
zdrÏenlivosti trpûlivost, k trpûlivosti
zboÏnost, ke zboÏnosti bratrskou
náklonnost a k bratrské náklonnos-
ti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a roz-
hojÀují-li se ve vás, nezÛstanete
v poznání na‰eho Pána neãinní a bez
ovoce. Komu v‰ak scházejí, je sle-
p˘.“ (2 Pt 1,5-9)

a) Pouze skrze JeÏí‰e Krista. Lidé se
promûÀují v obraz svého Stvofiitele,
jestliÏe „obléknou“ Pána JeÏí‰e Kris-
ta (¤ 13,14; Îd 3,14), znovuzrodí se
skrze Ducha svatého (Tt 3,5). Jeho
láska v nás tak dosahuje svého cíle
(1 J 4,12). Je to podobné tajemství
jako vtûlení Syna BoÏího. Stejnû ja-
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ko Duch svat˘ umoÏnil Kristu stát se
ãlovûkem, tak i nám Duch umoÏ-
Àuje mít podíl na vlastnostech BoÏí
povahy. Toto pfiivlastnûní si BoÏí
pfiirozenosti obnovuje vnitfiního ãlo-
vûka a ãiní nás podobn˘mi Kristu,
i kdyÏ na odli‰né úrovni. Kristus se
stal ãlovûkem, ale lidé se nestávají
Bohem. Spí‰e se stávají Bohu po-
dobn˘mi ve svém charakteru.

b) Dynamick˘ proces. Posvûcení se
dûje postupnû. Modlitbou a studi-
em Bible stále prohlubujeme své
spoleãenství s Bohem.

Pouze rozumové pochopení plá-
nu spasení nestaãí. „Nebudete-li jíst
tûlo Syna ãlovûka a pít jeho krev,
nebudete mít v sobû Ïivot. Kdo jí
mé tûlo a pije mou krev, má Ïivot
vûãn˘ a já ho vzkfiísím v poslední
den. NeboÈ mé tûlo je prav˘ pokrm
a má krev prav˘ nápoj. Kdo jí mé tû-
lo a pije mou krev, zÛstává ve mnû
a já v nûm.“ (J 6,53-56)

Tato obrazná mluva jasnû vyjadfiu-
je, Ïe vûfiící se musí ztotoÏnit s Kris-
tov˘mi slovy. Pán JeÏí‰ fiekl: „Slova,
která jsem k vám mluvil, jsou Duch
a jsou Ïivot.“ (J 6,63; viz také Mt 4,4)

Charakter se tvofií na základû to-
ho, co mysl „jí a pije“. JestliÏe se sy-
tíme chlebem Ïivota, jsme promû-
Àováni do Kristovy podoby.

3. Dvû promûny. Ve stejném roce,
kdy Luther pfiibil sv˘ch 95 tezí na
dvefie zámeckého kostela v nûmec-

kém Wittenberku (1517), zaãal Ra-
fael v ¤ímû malovat svÛj znám˘ ob-
raz Promûnûní. Tyto dvû události
mají nûco spoleãného. LutherÛv
ãin byl poãátkem reformace, Rafae-
lÛv obraz, aãkoli to nebylo jeho zá-
mûrem, vystihl ducha reformace.

Obraz pfiedstavuje Krista stojícího
na hofie promûnûní a posedlého
chlapce, kter˘ k nûmu s nadûjí vzhlí-
Ïí z údolí (srov. Mk 9,2-29). Dvû
skupiny uãedníkÛ – jedna na hofie,
druhá v údolí – pfiedstavují dva typy
kfiesÈanÛ.

Uãedníci na hofie chtûjí zÛstat
s Kristem a zdá se, Ïe se vÛbec nezají-
mají o potfieby lidí v údolí. Po staletí
Ïili mnozí „na horách“, daleko vzdá-
leni od potfieb svûta. Jejich zku‰enost
je vlastnû modlitbou bez skutkÛ.

Na druhé stranû uãedníci v údolí
pracují bez modlitby – a jejich úsilí
vyhnat démona bylo neúspû‰né.
Mnoho lidí bylo uvûznûno buì v pas-
ti usilovné práce pro druhé, ale bez
moci, nebo naopak v ãast˘ch mod-
litbách, av‰ak bez pomoci druh˘m.
Obû skupiny kfiesÈanÛ potfiebují ob-
novit v sobû BoÏí obraz.

a) Pravá promûna. BÛh touÏí zmû-
nit padlé bytosti ke svému obrazu
tím, Ïe promûní jejich vÛli, mysl,
touhy i charakter. Duch svat˘ zásad-
nû mûní názory vûfiících. Jeho ovo-
ce, „láska, radost, pokoj, trpûlivost,
laskavost, dobrota, vûrnost, tichost
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a sebeovládání“ (Ga 5,22.23), se ny-
ní stává jejich Ïivotním stylem, pfie-
stoÏe aÏ do Kristova návratu zÛstá-
vají poru‰en˘mi smrtelníky.

Pokud se tomu nevzpíráme, Kris-
tus „se ztotoÏní s na‰imi my‰lenka-
mi a cíli a pfiizpÛsobí na‰e srdce
a mysl své vÛli tak, Ïe provádûní na-
‰ich vlastních rozhodnutí bude jen
v souladu s poslu‰ností Kristu. Na‰e
vÛle, oãi‰tûná a posvûcená, najde
své nejvût‰í potû‰ení v tom, Ïe bude
konat jeho dílo.“9

b) Dvojí urãení. Kristovo promûnû-
ní ukazuje je‰tû na jin˘ pozoruhod-
n˘ rozdíl. Kristus byl promûnûn, aby
vyzafioval BoÏí slávu. Chlapec v údo-
lí byl pfied sv˘m uzdravením promû-
nûn tak, Ïe se projevoval démonsk˘-
mi zpÛsoby (viz Mk 9,1-29). Zde jsou
zobrazeny dva naprosto rozdílné zá-
mûry – BoÏí plán na‰í obnovy a sata-
nÛv plán na‰eho zniãení. Písmo fií-
ká, Ïe BÛh je schopen „uchránit nás
pfied pádem“ (Ju 24). Na druhé stra-
nû satan dûlá v‰echno pro to, aby-
chom zÛstali v hfií‰ném stavu.

Îivot je neustálá zmûna. Neexis-
tuje místo, které by bylo neutrální.
Buì rosteme, nebo upadáme. Jsme
buì „otroky hfiíchu“, nebo „otroky
spravedlnosti“ (¤ 6,17.18). Ten,
kdo ovládá na‰i mysl, ovládá nás ce-
lé. JestliÏe je prostfiednictvím Du-
cha svatého Kristus v na‰í mysli, sta-
neme se lidmi, ktefií se podobají

Kristu – Duchem naplnûn˘ Ïivot ve-
de „kaÏdou mysl, aby byla poslu‰na
Krista“ (2 K 10,5). Ale Ïivot bez Je-
Ïí‰e Krista nás oddûluje od zdroje
Ïivota a promûny a ná‰ zánik se tak
stává nevyhnuteln˘m.

Kristova dokonalost. Co je biblická
dokonalost? Jak ji lze dosáhnout?

1. Biblická dokonalost. Slova „doko-
nal˘“ a „dokonalost“ jsou pfiekladem
hebrejského slova tam nebo tamim,
coÏ znamená „úpln˘“, „správn˘“,
„spolehliv˘“, „zdrav˘“, „bezúhon-
n˘“. ¤ecké slovo teleios v obecném
v˘znamu znamená „úpln˘“, „doko-
nal˘“, „zral˘“, „dospûl˘“, „plnû rozvi-
nut˘“, „to, co dosáhlo svého cíle“.10

Pokud se toto slovo ve Starém zá-
konû vztahuje na lidi, má relativní
v˘znam. Noe, Abraham a Jób jsou
oznaãeni jako dokonalí a bezúhon-
ní (Gn 6,9; 17,1; Jb 1,1.8), aãkoli
kaÏd˘ z nich mûl své nedostatky
(Gn 9,21; 20. kap.; Jb 40,2-5).

V Novém zákonû se slovo dokona-
l˘ ãasto vztahuje na dospûlou osobu,
která Ïila podle nejlep‰ího tehdy
dostupného svûtla a plnû rozvinula
své duchovní, du‰evní a fyzické
vlastnosti (srov. 1 K 14,20; Fp 3,15;
Îd 5,14). JeÏí‰ Kristus fiekl, Ïe vûfiící
mají b˘t dokonalí ve své ohraniãené
sféfie, jako je BÛh dokonal˘ ve svém
nekoneãném a dokonalém vesmíru
(srov. Mt 5,48). Z BoÏího pohledu je
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dokonal˘m ten, kdo své srdce i Ïivot
zcela zasvûtil uctívání Boha a sluÏbû
jemu, kdo trvale roste v poznání Bo-
ha a kdo skrze BoÏí milost Ïije zcela
podle svûtla, kterého se mu dostalo,
a raduje se z vítûzného Ïivota (srov.
Ko 4,12; Jk 3,2).

2. Úplná dokonalost v Kristu. Jak se
mÛÏeme stát dokonal˘mi? Duch
svat˘ nám dává Kristovu dokona-
lost. Vírou se KristÛv dokonal˘ cha-
rakter stává na‰ím charakterem. Li-
dé si nemohou na tuto dokonalost
ãinit nárok nezávisle na JeÏí‰i Kris-
tu, jako kdyby byla jejich vrozen˘m
vlastnictvím nebo jejich právem.
Dokonalost je BoÏí dar.

Bez Krista nemohou lidé získat
spravedlnost. „Kdo zÛstává ve mnû
a já v nûm, ten nese hojné ovoce; ne-
boÈ beze mne nemÛÏete uãinit nic.“
(J 15,5) Kristus „se nám stal moud-
rostí od Boha, spravedlností, posvû-
cením a vykoupením“ (1 K 1,30).

V JeÏí‰i Kristu tyto vlastnosti tvofií
na‰i dokonalost. On dokonãil jed-
nou provÏdy na‰e posvûcení a vy-
koupení. Nikdo nemÛÏe nic pfiidat
k tomu, co on uãinil. Ná‰ svatební
‰at nebo roucho spravedlnosti vy-
tvofiil Kristus sv˘m Ïivotem, smrtí
a vzkfií‰ením. Duch svat˘ nyní bere
toto ukonãené dílo a uplatÀuje ho
v Ïivotû kfiesÈana. Tímto zpÛsobem
se mÛÏeme „dát prostoupit v‰í pl-
ností BoÏí“ (Ef 3,19).

3. Kupfiedu k dokonalosti. Jakou úlo-
hu v tomto procesu máme jako vûfiící
lidé? Skrze Kristovu pfiítomnost do-
rÛstáme k duchovní zralosti. Pomocí
BoÏích darÛ v církvi se mÛÏeme roz-
vinout tak, abychom „dorostli zralého
lidství, mûfieno mírou Kristovy plnos-
ti“ (Ef 4,13). Potfiebujeme v duchov-
ním Ïivotû vyrÛst ze své dûtské zku‰e-
nosti (Ef 4,14), dostat se nad základní
pravdy kfiesÈanské zku‰enosti aÏ
k „hutnému pokrmu“, kter˘ je pfii-
praven pro zralé vûfiící (Îd 5,14).
Apo‰tol Pavel pí‰e: „Proto nezÛstávej-
me jiÏ u poãáteãního uãení o Kristu,
ale smûfiujme k dospûlosti.“ (Îd 6,1)
„A za to se modlím, aby se va‰e láska
je‰tû víc a více rozhojÀovala a s ní i po-
znání a hluboká vnímavost; abyste
rozpoznali, na ãem záleÏí, a byli ryzí
a bezúhonní pro den KristÛv, plní
ovoce spravedlnosti, které z moci
JeÏí‰e Krista roste k slávû a chvále
BoÏí.“ (Fp 1,9-11)

Posvûcen˘ Ïivot není Ïivot bez obtí-
Ïí a pfiekáÏek. Apo‰tol Pavel napomí-
ná vûfiící: „S bázní a chvûním uvádûj-
te ve skutek své spasení.“ Dodává ale
povzbudivá slova: „NeboÈ je to BÛh,
kter˘ ve vás pÛsobí, Ïe chcete a ãiní-
te, co se mu líbí.“ (Fp 2,12.13)

Pavel dále fiíká: „Povzbuzujte se
navzájem den co den, dokud trvá
je‰tû ono ‘dnes’, aby se nikdo z vás,
oklamán hfiíchem, nezatvrdil. VÏdyÈ
máme úãast na Kristu, jen kdyÏ své
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poãáteãní pfiedsevzetí zachováme
pevné aÏ do konce.“ (Îd 3,13.14;
srov. Mt 24,13)

Ale Písmo varuje: „JestliÏe svévolnû
hfie‰íme i potom, kdyÏ jsme uÏ po-
znali pravdu, nemÛÏeme uÏ poãítat
s Ïádnou obûtí za hfiíchy, ale jen
s hrozn˘m soudem.“ (Îd 10,26.27)

Tato napomenutí objasÀují, Ïe
kfiesÈané „potfiebují nûco víc neÏ ãis-
tû právní ospravedlnûní nebo po-
svûcení. Potfiebují dosáhnout svaté-
ho charakteru, i kdyÏ spasení vÏdy
pochází z víry. Právo vstoupit do ne-
beského odpoãinku zcela závisí na
Kristovû spravedlnosti. Kromû ospra-
vedlnûní nabízí BoÏí plán spasení
i zpÛsobilost pro nebe skrze Kristovu
pfiítomnost. Tato zpÛsobilost se pro-
jevuje v povaze ãlovûka jako dÛkaz,
Ïe se spasení ‘uskuteãnilo’.“11

Co to tedy pro ãlovûka znamená?
Neustálá modlitba je nezbytná pro-
to, abychom Ïili posvûcen˘ Ïivot,
kter˘ je dokonal˘ v kaÏdé fázi svého
rozvoje. „Proto i my...nepfiestáváme
za vás v modlitbách prosit, abyste...
poznali jeho vÛli. Tak budete sv˘m
Ïivotem dûlat Pánu ãest a stále se
mu líbit, ve v‰em ponesete ovoce
dobr˘ch skutkÛ, budete rÛst v po-
znání Boha.“ (Ko 1,9.10)

KaÏdodenní ospravedlnûní. V‰ichni
vûfiící, ktefií Ïijí posvûcen˘m Ïivotem
naplnûn˘m Duchem svat˘m a patfií

Kristu, mají stálou potfiebu kaÏdo-
denního ospravedlnûní, které dává
Kristus. Potfiebujeme ho pro na‰e
vûdomá pfiestoupení i pro chyby,
které jsme uãinili nevûdomky. KdyÏ
si David uvûdomil hfií‰nost lidského
srdce, prosil: „ZprosÈ mne i vin, jeÏ
jsou mi skryty.“ (Î 19,13; srov. Jr
17,9) KdyÏ mluvíme o hfií‰ích vûfií-
cích, BÛh nás uji‰Èuje: „Zhfie‰í-li kdo,
máme u Otce pfiímluvce, JeÏí‰e Kris-
ta spravedlivého.“ (1 J 2,1)

Zku‰enost spasení a budoucnost

Na‰e spasení se definitivnû a plnû do-
koná aÏ budeme oslaveni pfii vzkfií-
‰ení nebo promûnûni pfii pfienese-
ní do nebe. Pfii oslavení se BÛh dûlí
o svou oslnivou slávu. To je nadûje,
kterou jako BoÏí dûti máme v‰ichni.
Pavel fiekl: „Chlubíme se nadûjí, Ïe
dosáhneme slávy BoÏí.“ (¤ 5,2)

To se splní pfii druhém pfiíchodu,
kdy se Kristus „zjeví po druhé... ke spá-
se tûm, kdo ho oãekávají“ (Îd 9,28).

Oslavení a posvûcení. Kristova pfiítom-
nost v na‰ich srdcích je jednou z pod-
mínek budoucího spasení – oslavení
na‰eho smrtelného tûla. Pavel pí‰e:
„Je to Kristus mezi vámi, v nûm máte
nadûji na BoÏí slávu.“ (Ko 1,27) Na
jiném místû vysvûtluje: „JestliÏe ve
vás pfieb˘vá Duch toho, kter˘ JeÏí‰e
vzkfiísil z mrtv˘ch, pak ten, kdo vzkfií-
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sil z mrtv˘ch Krista JeÏí‰e, obÏiví i va-
‰e smrtelná tûla Duchem, kter˘ ve vás
pfieb˘vá.“ (¤ 8,11) Pavel nás uji‰Èuje,
Ïe BÛh nás „vyvolil ke spáse a posvûtil
Duchem a vírou v pravdu, abyste mû-
li úãast na slávû na‰eho Pána JeÏí‰e
Krista“ (2 Te 2,13.14).

V Kristu jiÏ jsme v nebeském trÛn-
ním sále (Ko 3,1-4). Ti, kdo jsou
„úãastníky Ducha svatého“, jiÏ vlast-
nû „zakusili moc budoucího vûku“
(Îd 6,4.5). Tím, Ïe pfiem˘‰líme
o BoÏí slávû a máme svÛj pohled za-
mûfien˘ na pfiitaÏlivou krásu Kris-
tova charakteru, „jsme promûÀová-
ni k jeho obrazu ve stále vût‰í slávû“
(2 K 3,18). Tak se pfiipravujeme na
promûnu, kterou proÏijeme pfii
druhém pfiíchodu.

Na‰e koneãné vykoupení a pfiijetí
za BoÏí dûti se uskuteãní v budouc-
nosti. Pavel fiíká: „Celé tvorstvo tou-
Ïebnû vyhlíÏí a ãeká, kdy se zjeví slá-
va BoÏích synÛ.“ A dodává: „I my ve
svém nitru sténáme, oãekávajíce
pfiijetí za syny, totiÏ vykoupení své-
ho tûla.“ (¤ 8,19.23; srov. Ef 4,30)

Tato vrcholná událost se odehraje
v „dobû, kdy bude v‰echno nové“
(Sk 3,21). Kristus to naz˘vá „obnove-
ním v‰eho“ (Mt 19,28). Potom „i sa-
mo tvorstvo bude osvobozeno z ot-
roctví zániku a uvedeno do svobody
a slávy dûtí BoÏích“ (¤ 8,21).

Biblick˘ pohled, Ïe na jedné stranû
se pfiijetí a vykoupení – nebo spasení

– „jiÏ“ uskuteãnilo a v jiném smyslu
je‰tû ne, nûkteré lidi mate. Odpovûì
mÛÏeme nalézt pfii studiu celého roz-
sahu Kristova díla jako Spasitele. „Pa-
vel spojuje na‰e pfiítomné spasení s prv-
ním Kristov˘m pfiíchodem. V dûjin-
ném propojení je díky vzkfií‰ení
a Kristovû nebeské sluÏbû jednou
provÏdy zaji‰tûno na‰e ospravedlnûní
a posvûcení. Na‰e budoucí spasení,
oslavení na‰eho tûla, v‰ak spojuje
s Kristov˘m druh˘m pfiíchodem.

Z tohoto dÛvodu mÛÏe apo‰tol
Pavel jedním dechem fiíci: ‘jsme spa-
seni’ z pohledu kfiíÏe a Kristova vzk-
fií‰ení; a pfiitom ‘je‰tû nejsme spase-
ni’ z pohledu Kristova budoucího
návratu, kdy vykoupí na‰e tûla.“12

ZdÛrazÀovat na‰e souãasné spase-
ní a pfiitom vyluãovat na‰i budoucí
spásu je nesprávn˘m a ne‰Èastn˘m
pochopením Kristem dokonaného
spasení.

Oslavení a dokonalost. Nûktefií lidé
se mylnû domnívají, Ïe koneãná do-
konalost, kterou pfiinese oslavení,
je jiÏ nyní lidem dostupná. Pavel,
Bohu odevzdan˘ muÏ, v‰ak v závûru
svého Ïivota o sobû napsal: „Ne-
myslím, Ïe bych jiÏ byl u cíle anebo
jiÏ dosáhl dokonalosti; bûÏím v‰ak,
abych se jí zmocnil, protoÏe mne se
zmocnil Kristus JeÏí‰. Bratfií, já ne-
mám za to, Ïe jsem jiÏ u cíle; jen to
mohu fiíci: zapomínaje na to, co je
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za mnou, upfien k tomu, co je pfie-
de mnou, bûÏím k cíli, abych získal
nebeskou cenu, jíÏ je BoÏí povolání
v Kristu JeÏí‰i.“ (Fp 3,12-14)

Posvûcení je celoÏivotní proces.
Dokonalost nyní máme pouze
v Kristu, ale koneãná a úplná pfie-
mûna na‰ich ÏivotÛ k BoÏímu obra-
zu se uskuteãní pfii druhém pfiícho-
du. Apo‰tol Pavel varuje: „A proto
ten, kdo si myslí, Ïe stojí, aÈ si dá po-
zor, aby nepadl.“ (1 K 10,12) Dûjiny
Izraele a Ïivot Davida, ·alomouna
a Petra jsou pro nás v‰echny váÏ-
n˘m varováním. „AÏ do konce Ïivota
je tfieba dÛslednû chránit na‰e city
a vá‰nû. Existuje totiÏ vnitfiní zkaÏe-
nost i vnûj‰í poku‰ení a v‰ude, kde
pokraãuje BoÏí dílo, je satanov˘m
zámûrem vytvofiit takové podmínky,
aby poku‰ení na ãlovûka dolehlo
s neb˘valou silou. Ani chvíli si ne-
mÛÏeme b˘t jisti, pokud nebudeme
spoléhat na Boha a svÛj Ïivot ne-
skryjeme s Kristem v Bohu.“13

Na‰e závûreãná stvofiitelská pro-
mûna se uskuteãní ve chvíli, kdy ob-
drÏíme neporu‰enost a nesmrtel-
nost, kdy Duch svat˘ zcela obnoví
pÛvodní stvofiení.

Základ na‰eho pfiijetí u Boha

Základem na‰eho pfiijetí u Boha
není ani Kristu podobn˘ charakter,
ani bezchybné chování. ZachraÀu-

jící spravedlnost pfiichází od jediné-
ho spravedlivého âlovûka JeÏí‰e
Krista a Duch svat˘ je ten, kdo nám
ji zprostfiedkuje. NemÛÏeme nic
pfiidat ke Kristovu daru spravedl-
nosti; mÛÏeme ho pouze pfiijmout.
Kromû Krista není nikdo spravedli-
v˘ (¤ 3,10); nezávislá lidská sprave-
dlnost je pouze ‰pinav˘m lidsk˘m
‰atem (Iz 64,5; viz také Da
9,7.11.20; 1 K 1,30).14

Základem na‰eho pfiijetí u Otce
nemohou b˘t dokonce ani skutky,
které jsou na‰í odpovûdí na Kristovu
zachraÀující lásku. Toto pfiijetí je za-
loÏeno na Kristovû díle. Prostfied-
nictvím JeÏí‰e Krista nám Duch svat˘
pfiiná‰í i tento dar.

Je na‰e pfiijetí zaloÏeno na Kristo-
vû ospravedlÀující spravedlnosti, ne-
bo na jeho posvûcující spravedlnos-
ti, anebo na obou? Jan Kalvín pou-
kazuje na to, Ïe jako „Krista nelze
rozdûlit na nûkolik ãástí, tak i tyto
dvû vûci, ospravedlnûní a posvûcení,
které vnímáme jako spojené v nûm,
jsou nerozdûlitelné“.15 Kristovu sluÏ-
bu je tfieba vidût jako celek. To je
velice dÛleÏité proto, abychom se
vyhnuli spekulacím o tûchto dvou
termínech ve své snaze „pfiesnû de-
finovat jemné odstíny rozdílu mezi
ospravedlnûním a posvûcením.
...Proã se snaÏit b˘t jednoznaãnûj‰í
neÏ Inspirace v dÛleÏit˘ch otázkách
ospravedlnûní z víry?“16
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Právû tak jako sluneãní svûtlo
a teplo se od sebe nedají oddûlit,
a pfiesto mají své jedineãné poslá-
ní, tak i Kristus se nám stal sprave-
dlností i posvûcením (1 K 1,30).
V nûm jsme nejen plnû ospravedl-
nûni, ale také posvûceni.

Duch svat˘ nám do nitra vkládá
Kristovo „Dokonáno jest!“, které
znûlo z Golgoty, aby nám tak zpro-
stfiedkoval jedinou zku‰enost, skrze

kterou mÛÏe BÛh pfiijmout ãlovûka.
Slova „Dokonáno jest!“, která znûjí
z kfiíÏe, zpochybÀují v‰echny ostatní
lidské pokusy dosáhnout pfiijetí
u Boha. Tím, Ïe pfiijímáme UkfiiÏo-
vaného do svého srdce, nám Duch
svat˘ ukazuje na jedin˘ základ na‰e-
ho pfiijetí u Boha, a tak nám posky-
tuje jediné skuteãné oprávnûní
a zpÛsobilost pro spasení, jenÏ je
nám pfiístupné.

Zku‰enost spasení
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Církev je spoleãenství vûfiících, ktefií vy-
znávají JeÏí‰e Krista jako svého Pána
a Spasitele. V návaznosti na starozá-
konní BoÏí lid jsme povoláni ze svûta
ke spoleãné bohosluÏbû, vzájemnému
spoleãenství, vzdûlávání se v BoÏím slo-
vû, slavení veãefie Pánû, ke sluÏbû v‰em
lidem a svûto‰irému zvûstování evange-
lia. Církev pfiijímá svou autoritu od
Krista, vtûleného Slova, a z Písma, psa-
ného slova. Církev je BoÏí rodina; její
ãlenové, které BÛh pfiijal za své dûti, Ïi-
jí na základû nové smlouvy. Církev je
spoleãenství víry, Kristovo tûlo, jehoÏ
hlavou je sám JeÏí‰ Kristus. Církev je
nevûsta, za kterou Kristus zemfiel, aby
ji mohl posvûtit a oãistit. AÏ se vrátí ja-
ko Vítûz, budou pfied nûj postaveni vûr-
ní v‰ech vûkÛ, které vykoupil svou krví,
bude to slavná církev bez vady a vrás-
ky, svatá a bez úhony (Gn 12,3; Sk
7,38; Ef 4,11-15; 3,8-11; Mt 28,19.20;
16,13-20; 18,18; Ef 2,19-22; 1,22.23;
5,23-27; Ko 1,17.18).

Základní vûrouãné v˘roky, 11
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11
Stafiec, rozhnûván na nejvy‰‰í míru,
udefiil holí do skaliska. Pak udefiil
je‰tû jednou a pfiitom zvolal: „Po-
sly‰te, odbojníci! To vám z tohoto
skaliska máme vyvést vodu?“

Ze skály vytryskl proud vody a Izra-
elci mûli co pít. MojÏí‰ v‰ak zhfie‰il
tím, Ïe pfii tom spoléhal sám na se-
be a ne na Skálu. Právû kvÛli tomu-
to hfiíchu nevstoupil do zaslíbené
zemû. (Viz Nu 20,7-12.)

Skála pfiedstavovala JeÏí‰e Krista,
jenÏ je základem, na kterém BÛh
ustanovil svÛj lid – jednotlivce i celé
spoleãenství. Tento obraz se obje-
vuje v celé Bibli.

V posledním kázání, které MojÏí‰
pronesl k Izraeli, si moÏná pfiipo-
mnûl tuto událost. PouÏívá symboli-
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ku skály, aby zobrazil BoÏí stálost
a spolehlivost: „Pfiiznejte velikost
na‰emu Bohu! On je skála. Jeho dí-
lo je dokonalé, na v‰ech jeho ces-
tách je právo. BÛh je vûrn˘ a bez
podlosti, je spravedliv˘ a pfiím˘.“
(Dt 32,3.4)

O nûkolik století pozdûji se David
znovu vrací ke stejnému obrazu – je-
ho Spasitel je skálou: „Má spása a slá-
va je v Bohu, on je má mocná skála,
v Bohu mám útoãi‰tû.“ (Î 62,8)

Izajá‰ pfii popisu pfiicházejícího
Mesiá‰e pouÏívá stejn˘ obraz: „Já to
jsem, kdo za základ poloÏil na Sijó-
nu kámen, kámen osvûdãen˘, úhel-
n˘ a drah˘, základ nejpevnûj‰í.“ (Iz
28,16)

Petr svûdãí o tom, Ïe Kristus tuto
pfiedpovûì naplnil, ne jako obyãej-
n˘ kámen, ale jako Ïiv˘ kámen,
„jenÏ od lidí byl zavrÏen, ale pfied
Bohem je ‘vyvolen˘ a vzácn˘’“ (1 Pt
2,4). Pavel ho pfiedstavuje jako jedi-
n˘ jist˘ základ: „Nikdo totiÏ nemÛÏe
poloÏit jin˘ základ neÏ ten, kter˘ uÏ
je poloÏen, a to je JeÏí‰ Kristus.“ (1 K
3,11) KdyÏ se zmiÀuje o skále, do
které MojÏí‰ udefiil, fiíká: „A pili t˘Ï
duchovní nápoj; pili totiÏ z duchov-
ní skály, která je doprovázela, a tou
skálou byl Kristus.“ (1 K 10,4)

I samotn˘ JeÏí‰ Kristus pouÏívá
tento obraz, kdyÏ prohla‰uje: „A na
té skále zbuduji svou církev a brány
pekel ji nepfiemohou.“ (Mt 16,18)

Kristus zaloÏil kfiesÈanskou církev na
sobû samotném, na Ïivé Skále. Jeho
vlastní tûlo mûlo b˘t obûtováno za
hfiíchy svûta – tak mûlo b˘t udefieno
do Skály. Je-li církev postavena na
onom pevném základu, kter˘m je
on sám, nic ji nemÛÏe pfiemoci.
Z této Skály vytryskne Ïivá voda, kte-
rá uhasí ÏízeÀ národÛ (srov. Ez
47,1-12; J 7,37.38; Zj 22,1-5).

Jak nepatrná a slabá byla církev ve
chvíli, kdy JeÏí‰ Kristus uãinil toto
prohlá‰ení! Tvofiilo ji nûkolik una-
ven˘ch, pochybujících, sebe vyvy‰u-
jících uãedníkÛ, hrstka Ïen a nestál˘
zástup, kter˘ se rozprchl ve chvíli,
kdy bylo udefieno do Skály. Navzdo-
ry tomu byla církev postavena na
Skále vûkÛ, ne na pomíjivé lidské
moudrosti a nebo dÛvtipu. âas uká-
zal, Ïe nic nemÛÏe zniãit tuto církev
ani jí zabránit v jejím poslání vyvy-
‰ovat Boha a vést lidi ke Spasiteli
(srov. Sk 4,12.13.20-33).

Biblick˘ v˘znam slova „církev“

V Písmu je slovo „církev“1 pfiekla-
dem fieckého v˘razu ekklesia, kter˘
znamená „svolání“. Tento v˘raz v‰e-
obecnû oznaãoval shromáÏdûní li-
dí, ktefií byli vyzváni k tomu, aby se
shromáÏdili.

Septuaginta, fieck˘ pfieklad Staré-
ho zákona, kter˘ byl v JeÏí‰ovû dobû
velice oblíben˘, pouÏívá v˘raz ekkle-
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sia pro pfieklad hebrejského slova
kahal, které oznaãuje „spoleãen-
ství“, „shromáÏdûní“ nebo „sbor“
(Dt 9,10; 18,16; 1 S 17,47; 1 Kr 8,14;
1 Pa 13,2).2

Toto pouÏití Nov˘ zákon roz‰ifiu-
je. V‰imnûme si, jak Nov˘ zákon po-
uÏívá v˘raz „církev“: 1. vûfiící, ktefií
se shromáÏdili k bohosluÏbû na ur-
ãitém místû (1 K 11,18; 14,19.28);
2. vûfiící, ktefií Ïijí na urãitém místû
(1 K 16,1; Ga 1,2; 1 Te 2,14); 3. sku-
pina vûfiících v domû nûkterého
z vûfiících (1 K 16,19; Ko 4,15; Fm
2); 4. skupina sborÛ v dané zemû-
pisné oblasti (Sk 9,31)3; 5. v‰ichni
vûfiící na celém svûtû (Mt 16,18; 1 K
10,32; 12,28; srov. Ef 4,11-16); 6. ve‰-
keré vûrné stvofiení v nebi i na zemi
(Ef 1,20-22; srov. Fp 2,9-11).

Podstata církve

Písmo pfiedstavuje církev jako boÏ-
ské zfiízení, naz˘vá ji „církví BoÏí“ (Sk
20,28; 1 K 1,2). Pán JeÏí‰ udûlil cír-
kvi boÏskou autoritu (Mt 18,17.18).
Podstatu kfiesÈanské církve mÛÏe-
me pochopit na základû studia
Starého zákona, kde má své kofieny,
a stejnû tak na základû rÛzn˘ch me-
tafor, které pouÏívá Nov˘ zákon.

Kofieny kfiesÈanské církve. Star˘ zákon
pfiedstavuje církev jako organizova-
né spoleãenství BoÏího lidu. Od nej-

ranûj‰ích dob byly bohabojné rodi-
ny od Adama, pfies Seta, Noeho, ·é-
ma aÏ k Abrahamovi stráÏci BoÏí
pravdy. Tyto rodiny, ve kter˘ch otec
zastával úlohu knûze, mohou b˘t
povaÏovány za církev ve zmen‰e-
ném mûfiítku. BÛh dal Abrahamovi
velká zaslíbení, na základû kter˘ch
se z této BoÏí rodiny stal národ.
Poslání Izraele bylo jen roz‰ífiením
poslání daného Abrahamovi: b˘t
poÏehnáním v‰em národÛm (Gn
12,1-3) a ukázat svûtu BoÏí lásku.

Národ, kter˘ BÛh vyvedl z Egypta,
byl nazván „shromáÏdûním lidu
[církví] na pou‰ti“ (Sk 7,38). Její
ãlenové byli povaÏováni za „králov-
ství knûÏí, pronárod svat˘“ (Ex
19,6), BoÏí „svat˘ lid“ (Dt 28,9; srov.
Lv 26,12) – BoÏí církev.

BÛh je dovedl do Palestiny, cent-
ra proslul˘ch svûtov˘ch civilizací.
V Palestinû se st˘kají tfii velké kon-
tinenty – Evropa, Asie a Afrika. Zde
se mûli Îidé stát „sluÏebníky“ ji-
n˘ch národÛ, které mûli pozvat,
aby se pfiipojily k BoÏímu lidu.
Struãnû fieãeno, BÛh je vyvedl pro-
to, aby k sobû pfiivedl jiné národy
(Iz 56,7). Prostfiednictvím Izraele
chtûl vytvofiit celosvûtovou církev –
církev, kam by ho pfiedstavitelé
v‰ech národÛ pfiicházeli uctívat
a poznávat jako pravého Boha.
Odtud by se vraceli k vlastnímu li-
du s poselstvím spásy.
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Navzdory stálé BoÏí péãi o Izrael
tento lid propadl modlosluÏbû, se-
paratismu, nacionalismu, p˘‰e a so-
bectví. BoÏí lid své poslání nespl-
nil. Pfiíchod JeÏí‰e znamenal pro
Izrael urãitou dûlící ãáru. BoÏí lid
oãekával Mesiá‰e, kter˘ vysvobodí
jejich národ, ale neoãekával Mesiá-
‰e, kter˘ je osvobodí z otroctví vlast-
ního já. UkfiiÏování Krista bylo vnûj-
‰ím projevem duchovní zkaÏenosti
a vnitfiního rozkladu Izraele. Tím,
Ïe volali: „Nemáme krále, jen císa-
fie“ (J 19,15), odmítli, aby nad nimi
dále vládl BÛh.

Na kfiíÏi vyvrcholila dvû proti-
chÛdná poslání: první se t˘kalo cír-
kve, která byla natolik zamûfiená na
sebe, Ïe byla slepá vÛãi tomu, kdo jí
dal Ïivot, a proto selhala; druhé se t˘-
kalo Krista, kter˘ byl tak zamûfien na
lásku k lidem, Ïe zemfiel na jejich
místû, aby jim dal vûãn˘ Ïivot.

Zatímco kfiíÏ znamenal konec po-
slání Izraele, Kristovo vzkfií‰ení za-
hájilo existenci kfiesÈanské církve
a jejího poslání: hlásání evangelia
o spasení skrze Kristovu krev. KdyÏ
Îidé ztratili své poslání, stali se pou-
ze jedním z národÛ a pfiestali b˘t
církví BoÏí. Na jejich místo BÛh
ustanovil jin˘ národ, církev, která
na svûtû dále plnila jeho poslání
(Mt 21,41.43).

Novozákonní církev, která je úzce
spojena se spoleãenstvím víry staré-

ho Izraele4, tvofií obrácení Ïidé i po-
hané, ktefií uvûfiili v Krista. Prav˘m
Izraelem jsou vlastnû v‰ichni, kdo
vírou pfiijali Krista (viz Ga 3,26-29).
Apo‰tol Pavel pfiirovnává tento no-
vû vznikl˘ vztah dvou odli‰n˘ch ná-
rodÛ ke dvûma stromÛm – k u‰le-
chtilé a plané olivû, coÏ pfiedstavuje
Izrael a pohany. Îidé, ktefií Krista
nepfiijali, jiÏ nejsou BoÏími dûtmi
(¤ 9,6-8) a pfiedstavují vylomené
vûtve z u‰lechtilé olivy. Av‰ak ti Ïidé,
ktefií pfiijali Krista, zÛstali souãástí
stromu.

Apo‰tol Pavel popisuje pohany ja-
ko plané vûtve, které byly naroubo-
vány na u‰lechtil˘ olivov˘ strom (¤
11,17-25). Nabádá v‰ak kfiesÈany
z pohanÛ, aby si váÏili dûdictví Bo-
hem vyvoleného národa: „Je-li ko-
fien svat˘, jsou svaté i vûtve. JestliÏe
v‰ak nûkteré vûtve byly vylomeny
a ty, planá oliva, jsi byl naroubován
na jejich místo a bere‰ sílu z kofiene
u‰lechtilé olivy, nevyná‰ej se nad ty
vûtve! Zaãne‰-li se vyná‰et, vzpomeÀ
si, Ïe ty nenese‰ kofien, n˘brÏ kofien
nese tebe!“ (¤ 11,16-18)

Novozákonní církev se v˘znamnû
li‰í od svého starozákonního protûj-
‰ku. Apo‰tolská církev se stala nezá-
vislou organizací, oddûlenou od iz-
raelského národa. Církev získala
univerzální charakter tím, Ïe v ní
pfiestaly existovat národnostní hra-
nice. Místo národní církve se stala
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církví misijní, která je zde proto,
aby splnila BoÏí pÛvodní plán novû
formulovan˘ v pfiíkazu zakladatele
církve, JeÏí‰e Krista: „Jdûte ke v‰em
národÛm a získávejte mi uãedníky.“
(Mt 28,19)

Obrazná znázornûní církve. Obrazná
znázornûní novozákonní církve ob-
jasÀují podstatu církve.

1. Církev jako tûlo. Obraz tûla zdÛ-
razÀuje jednotu církve a funkãní
vztah jednotlivce k celku. KfiíÏ ãlo-
vûka „usmífiil s Bohem v jednom tû-
le“ (Ef 2,16). Skrze Ducha svatého
jsou „pokfitûni v jedno tûlo“ (1 K
12,13) – církev. VÏdyÈ ona není ni-
ãím men‰ím neÏ Kristov˘m tûlem
(Ef 1,23). Církev je organismem, je-
hoÏ prostfiednictvím Kristus udûlu-
je svou plnost. Vûfiící jsou údy jeho
tûla (Ef 5,30). On tedy skrze svou
moc a milost dává Ïivot kaÏdému
opravdovû vûfiícímu ãlovûku. Kris-
tus je „hlavou tûla“ (Ko 1,18), tedy
„hlavou církve“ (Ef 5,23).

Ve své lásce dal BÛh kaÏdému údu
tûla církve nejménû jeden duchov-
ní dar, kter˘ mu umoÏÀuje vykonat
nesmírnû dÛleÏité poslání. Právû
tak, jako je pro lidské tûlo Ïivotnû
dÛleÏitá funkce jednotliv˘ch orgánÛ,
závisí úspû‰né dokonãení poslání
církve na uplatnûní kaÏdého du-
chovního daru, kter˘ byl lidem svû-
fien. Jak˘ v˘znam má tûlo bez srdce?

O kolik ménû v˘konné je tûlo bez
oka nebo nohy? JestliÏe ãlenové od-
mítnou své dary, pak bude církev
mrtvá, slepá nebo pfiinejmen‰ím
ochromená. Nicménû tyto zvlá‰tní,
Bohem udûlené dary nejsou cílem
samy o sobû (viz kapitola 16 této
knihy).

2. Církev jako chrám. Církev je
„BoÏí stavbou“, „BoÏím chrámem“,
ve kterém pfieb˘vá Duch BoÏí. JeÏí‰
Kristus je základem církve a „úhel-
n˘m kamenem“ (1 K 3,9-16; Ef
2,20). Tento chrám není mrtvou
stavbou; projevuje dynamick˘ rÛst.
Apo‰tol Petr fiíká, Ïe tak jako je
Kristus „Ïiv˘m kamenem“, jsou i vû-
fiící „Ïiv˘mi kameny“, které tvofií
„duchovní dÛm“ (1 Pt 2,4-6).

Budova je‰tû není dokonãena.
Chrám stále roste, protoÏe nové Ïi-
vé kameny jsou budovány „v du-
chovní pfiíbytek BoÏí“ (Ef 2,22).
Apo‰tol Pavel nabádá vûfiící, aby pfii
v˘stavbû tohoto chrámu pouÏívali
ten nejlep‰í stavební materiál, aby
obstál ve zkou‰ce ohnûm v den sou-
du (1 K 3,12-15).

Obraz chrámu zdÛrazÀuje svatost
místního sboru i celé církve. Pavel
fiíká, Ïe BoÏí chrám je svat˘. „Kdo
niãí chrám BoÏí, toho zniãí BÛh.“
(1 K 3,17) Dále poznamenává, Ïe
úzké svazky s nevûfiícími jsou v roz-
poru s jejím svat˘m charakterem
a je tfieba se jim vyh˘bat, vÏdyÈ „co
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má spoleãného spravedlnost s ne-
pravostí?... Jaké spojení chrámu
BoÏího s modlami?“ (2 K 6,14.16)
Církev je tfieba mít ve velké úctû,
protoÏe je pfiedmûtem BoÏího svr-
chovaného zájmu.

3. Církev jako nevûsta. Církev je
pfiedstavena jako nevûsta a Pán jako
Ïenich. Pán se slavnostnû zavazuje:
„Zasnoubím si tû navûky, zasnou-
bím si tû spravedlností a právem,
milosrdenstvím a slitováním.“ (Oz
2,21) A znovu uji‰Èuje: „Já jsem vá‰
manÏel.“ (Jr 3,14)

Apo‰tol Pavel pouÏívá stejnou
symboliku: „...abych vás jako ãistou
pannu odevzdal Kristu“ (2 K 11,2).
Kristova láska k jeho církvi je tak
hluboká a trvalá, Ïe „se sám za ni
obûtoval“ (Ef 5,25). Tuto obûÈ pfii-
nesl proto, aby církev „posvûtil
a oãistil kfitem vody a slovem“ (Ef
5,26).

Kristus mÛÏe oãistit ãleny církve po-
svûcujícím vlivem pravdy BoÏího slo-
va (J 17,17) a oãi‰tûním, jeÏ pfiiná‰í
kfiest, vzít jejich ‰pinav˘ ‰at a obléct je
do roucha své dokonalé spravedlnos-
ti. Tak církev pfiipraví, aby byla jeho
nevûstou – „slavnou, bez poskvrny,
vrásky a ãehokoli podobného, aby by-
la svatá a bezúhonná“ (Ef 5,27). Plná
sláva a nádhera církve bude zjevena
pfii Kristovû pfiíchodu.

4. Církev jako „nebesk˘ Jeruzalém“.
Jeruzalém je v Písmu naz˘ván mûs-

tem Sijón. Zde BÛh pfieb˘vá se sv˘m
lidem (Î 9,12), ze Sijónu také pfii-
chází spása (Î 14,7; 53,7). Toto
mûsto má b˘t „k potû‰e celé zemû“
(Î 48,3).

Nov˘ zákon se na církev dívá jako
na „hofiej‰í Jeruzalém“, kter˘ je pro-
tûj‰kem pozemského Jeruzaléma
(Ga 4,26). Obyvatelé tohoto Jeruza-
léma mají své „obãanství v nebe-
sích“ (Fp 3,20). Jsou „dûtmi zaslíbe-
ní“, které se „narodily z moci Ducha
svatého“ a radují se ze svobody, kte-
rou jim vydobyl Kristus (Ga 4,28.29;
5,1). Obyvatelé tohoto mûsta jiÏ ne-
jsou v otroctví touhy „dojít osprave-
dlnûní na základû zákona“ (Ga
4,22.26.31; 5,4). Oni „z moci Du-
cha“ dychtivû oãekávají ospravedl-
nûní z víry (Ga 5,5). Uvûdomují si,
Ïe toto obãanství jim v Kristu JeÏí‰i
udûluje „víra, která se uplatÀuje lás-
kou“ (Ga 5,6).

Lidé, ktefií jsou souãástí tohoto
slavného spoleãenství stojí „pfied
horou Sijónem a mûstem Boha Ïi-
vého, nebesk˘m Jeruzalémem, pfied
nesãetn˘m zástupem andûlÛ a slav-
nostním shromáÏdûním církve pr-
vorozen˘ch, jejichÏ jména jsou za-
psána v nebi“ (Îd 12,22.23).

5. Církev jako rodina. Církev v nebi
i na zemi je povaÏována za rodinu
(Ef 3,14.15). Dvû metafory znázor-
Àují, jak se lidé mohou stát ãleny té-
to rodiny: adopce (¤ 8,14-16; Ef
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1,4-6) a znovuzrození (J 3,8). Lidé,
ktefií byli na základû své víry v Krista
pokfitûni, jiÏ nejsou otroky, ale dût-
mi nebeského Otce (Ga 3,26 – 4,7).
Îijí na základû nové smlouvy a pat-
fií „k BoÏí rodinû“ (Ef 2,19), „do ro-
diny víry“ (Ga 6,10).

âlenové této rodiny oslovují Bo-
ha „Otãe“ (Ga 4,6) a vzájemnû jsou
spfiíznûni jako bratfii a sestry (Jk
2,15; 1 K 8,11; ¤ 16,1). ProtoÏe
apo‰tol Pavel pfiivedl mnoho lidí do
církevní rodiny, naz˘vá sám sebe
duchovním otcem: „Stal jsem se va-
‰ím otcem v kfiesÈanské vífie.“ (1 K
4,15 PetrÛ) Ty, které pfiivedl do
církve, naz˘vá „sv˘mi milovan˘mi
dûtmi“ (1 K 4,14; srov. Ef 5,1).

Zvlá‰tním znakem církve jako ro-
diny je spoleãenství. KfiesÈanské
spoleãenství (fiecky koinonia) není
pouh˘m naplnûním spoleãenské
potfieby, ale je „úãastí na díle evan-
gelia“ (Fp 1,5). Zahrnuje skuteãné
spoleãenství s Bohem Otcem, jeho
Synem a Duchem svat˘m (1 J 1,3; 
1 K 1,9; 2 K 13,13), stejnû jako spo-
leãenství s vûfiícími (1 J 1,3.7). âle-
nové podávají kaÏdému, kdo se stá-
vá ãástí rodiny „pravici na dÛkaz
spoleãenství“ (Ga 2,9 Îilka).

Obraz rodiny pfiedstavuje církev
peãující, „kde jsou lidé milováni, re-
spektováni a uznáváni. Je to místo,
kde lidé uznávají, Ïe potfiebují je-
den druhého. Zde se rozvíjí schop-

nosti, zde lidé rostou, zde se v‰ichni
uplatní.“5 To také zahrnuje zodpo-
vûdnost, úctu k duchovním rodi-
ãÛm a péãi o duchovní bratry a sest-
ry. A nakonec to také znamená, Ïe
kaÏd˘ ãlen by mûl ostatním proje-
vovat lásku, která plodí hlubokou
oddanost a v‰echny navzájem upev-
Àuje a posiluje.

B˘t ãleny BoÏí rodiny umoÏÀuje
jednotliv˘m vûfiícím vzájemnû se ra-
dovat a podporovat, i kdyÏ se od se-
be li‰í svou povahou a sklony. âle-
nové církevní rodiny se uãí Ïít
v jednotû, ale zároveÀ nemají ztratit
svou individualitu.

6. Církev jako sloup a opora pravdy.
Církev Ïivého Boha je „sloupem
a oporou pravdy“ (1 Tm 3,15). Je
pokladnicí a pevností pravdy, chrá-
ní ji pfied útoky nepfiátel. Pravda je
nicménû dynamická, není nemûn-
ná. JestliÏe ãlenové tvrdí, Ïe mají
nové svûtlo – nové uãení nebo nov˘
v˘klad Písma – potom je úkolem
zku‰enûj‰ích zkoumat nové uãení
na základû Bible (viz Iz 8,20). Jestli-
Ïe je nové svûtlo v souladu s touto
normou, pak ho církev má pfii-
jmout; pokud ne, mûla by ho od-
mítnout. V‰ichni ãlenové by se mû-
li podrobit rozhodnutí zaloÏenému
na Bibli, protoÏe „v mnoÏství rádcÛ
je záchrana“ (Pfi 11,14).

Prostfiednictvím ‰ífiení pravdy, te-
dy na základû svûdectví o ní, se cír-
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kev stává „svûtlem svûta“, „mûstem
leÏícím na hofie“, které „nemÛÏe
zÛstat skryto“, a „solí zemû“ (Mt
5,13-15).

7. Církev jako bojující a vítûzící ar-
máda. Pozemská církev je jako ar-
máda. Je povolána k boji proti du-
chovní temnotû: „Nevedeme svÛj
boj proti lidsk˘m nepfiátelÛm, ale
proti mocnostem, silám a v‰emu, co
ovládá tento vûk tmy, proti nad-
zemsk˘m duchÛm zla.“ (Ef 6,12)
KfiesÈané na sebe musí vzít „plnou
BoÏí zbroj“, aby „se mohli v den zl˘
postavit na odpor, v‰echno pfieko-
nat a obstát“ (Ef 6,13).

Bûhem staletí musela církev bo-
jovat proti vnitfinímu i vnûj‰ímu ne-
pfiíteli (viz Sk 20,29.30; 1 Tm 4,1).
Uãinila znaãn˘ pokrok a dosáhla ví-
tûzství, a pfiesto je‰tû není církví ví-
tûznou. Nane‰tûstí má církev stále
velké nedostatky. Prostfiednictvím
jiného obrazu Pán JeÏí‰ vysvûtluje
nedostatky, které se v církvi objevu-
jí. „S královstvím nebesk˘m je to
tak, jako kdyÏ jeden ãlovûk zasel
dobré semeno na svém poli. KdyÏ
v‰ak lidé spali, pfii‰el jeho nepfiítel,
nasel plevel do p‰enice a ode‰el.“
(Mt 13,24.25) KdyÏ chtûli sluÏební-
ci vytrhat plevel, fiekl jim hospodáfi:
„Pfii trhání plevele byste vyrvali
z kofienÛ i p‰enici. Nechte, aÈ spo-
lu roste obojí aÏ do Ïnû.“ (Mt
13,29.30)

Plevel a p‰enice spolu rostly na
poli – zatímco BÛh do církve pfiivá-
dí obrácené lidi, satan sem pfiivádí
lidi neobrácené. Tyto dvû skupiny
ovlivÀují celek – jedna usiluje
o oãi‰tûní, zatímco druhá pÛsobí
rozklad. Boj mezi nimi – uvnitfi cír-
kve – bude pokraãovat aÏ do Ïnû, aÏ
do druhého pfiíchodu.

Boj církve s vnûj‰ím nepfiítelem
je‰tû také není u konce. Pfied církví
leÏí pronásledování a spory. Satan
ví, Ïe mu zb˘vá málo ãasu, a proto
se rozhnûval na BoÏí církev (Zj
12,12.17) a zpÛsobí, Ïe pfiijde doba
souÏení „jaké nebylo od vzniku ná-
roda“. Ale Kristus zasáhne ve pro-
spûch svého vûrného lidu a bude
vypro‰tûn „kaÏd˘, kdo je zapsán
v Knize“ (Da 12,1). Pán JeÏí‰ nás
uji‰Èuje, Ïe kaÏd˘, „kdo vytrvá aÏ do
konce, bude spasen“ (Mt 24,13).

Pfii Kristovû pfiíchodu se objeví
církev vítûzná. V té dobû Kristus
pfiedstaví „církev slavnou“, kterou
budou tvofiit vûrní v‰ech vûkÛ vy-
koupení jeho krví, církev „bez po-
skvrny, vrásky a ãehokoliv podobné-
ho“ (Ef 5,27).

Církev viditelná a neviditelná. V˘razy
„viditelná“ a „neviditelná“ se pouÏí-
valy pro rozli‰ení dvou stránek círk-
ve na zemi. Obrazná znázornûní,
která jsme jiÏ studovali, se pfiede-
v‰ím vztahují na viditelnou církev.
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1. Církev viditelná. Viditelná církev
je BoÏí církví, která byla vytvofiena
pro sluÏbu. NaplÀuje Kristovo velké
poslání nést evangelium svûtu (Mt
28,18-20) a pfiipravuje lidi na jeho
slavn˘ pfiíchod (1 Te 5,23; Ef 5,27).

Církev je Kristem vyvolen˘ svûdek,
kter˘ osvûcuje svût a slouÏí, jako
slouÏil Kristus: kázáním evangelia
chud˘m, uzdravením lidí, ktefií ma-
jí zranûné srdce, vyhlá‰ením pro-
pu‰tûní zajatcÛm a navrácením zra-
ku slep˘m, propu‰tûním zdepta-
n˘ch na svobodu, vyhlá‰ením léta
milosti Hospodinovy (L 4,18.19).

2. Církev neviditelná. Neviditelnou
církev, také naz˘vanou univerzální
církev, tvofií BoÏí lid na celém svûtû.
Zahrnuje vûfiící církve viditelné
i mnoho lidí, ktefií aãkoli nepatfií
k Ïádné církevní organizaci, cele ná-
sledují svûtlo, které dostali od Krista
(J 1,9). Tato druhá skupina zahrnu-
je také ty, ktefií nikdy nemûli pfiíleÏi-
tost dozvûdût se pravdu o JeÏí‰i Kris-
tu, ale ktefií odpovûdûli na pÛsobení
Ducha svatého a sami „od sebe ãiní
to, co Ïádá zákon“ (¤ 2,14).

Existence neviditelné církve uka-
zuje, Ïe uctívání Boha je duchovní
záleÏitostí v nejvy‰‰ím slova smyslu.
Pán JeÏí‰ fiíká: „Ti, ktefií Boha opra-
vdovû ctí, budou ho uctívat v Duchu
a v pravdû. A Otec si pfieje, aby ho li-
dé takto ctili.“ (J 4,23) ProtoÏe pravé
uctívání Boha má duchovní podsta-

tu, nemohou lidé pfiesnû urãit, kdo
patfií do BoÏí církve, a kdo ne.

Prostfiednictvím Ducha svatého ve-
de BÛh svÛj lid z církve neviditelné
k tomu, aby se spojil s jeho viditel-
nou církví. „Mám i jiné ovce, které
nejsou z tohoto ovãince. I ty musím
pfiivést. Usly‰í mÛj hlas a bude jedno
stádo, jeden past˘fi.“ (J 10,16) Pouze
ve viditelné církvi mohou plnû pro-
Ïívat BoÏí pravdu, lásku a spole-
ãenství, protoÏe BÛh dal právû vidi-
telné církvi duchovní dary, aby její
ãlenové byli vyuãeni jako celek i jako
jednotlivci (Ef 4,4-16). KdyÏ se apo‰-
tol Pavel obrátil, pfiivedl ho BÛh do
viditelné církve a poté mu svûfiil úkol
vést v této církvi misijní úsilí (Sk 9,10-
22). A stejnû tak i dnes chce BÛh vést
svÛj lid do viditelné církve, vyznaãu-
jící se poslu‰ností BoÏích pfiikázání
a JeÏí‰ovou vírou, aby se tak mohl
úãastnit dokonãení jeho poslání na
zemi (Zj 14,12; 18,4; Mt 24,14; viz ka-
pitola 12 této knihy).

Do celkového obrazu neviditelné
církve je moÏné zahrnout i sjedno-
cenou církev v nebi a na zemi (Ef
1,22.23), ale také církev, která se
skr˘vala v dobách pronásledování
(Zj 12,6.14).

Organizace církve

KristÛv pfiíkaz nést evangelium do
celého svûta se vztahuje také na v˘-
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chovu lidí, ktefií jiÏ evangelium pfii-
jali. Nové ãleny je tfieba utvrzovat ve
vífie a uãit je vyuÏívat jejich Bohem
svûfiené schopnosti a dary pro misij-
ní dílo. ProtoÏe „BÛh není Bohem
zmatku“, ale chce, aby se v‰echno
dûlo „slu‰nû a spofiádanû“ (1 K 14,
33.40), musí mít církev jednodu-
chou, ale úãinnou organizaci.

Podstata organizace. UvaÏujme o ãlen-
ství v církvi a její organizaci.

1. âlenství v církvi. KdyÏ obrácení
lidé splní urãité podmínky, stávají
se ãleny spoleãenství víry zaloÏené-
ho na nové smlouvû. âlenství zahr-
nuje pfiijetí nového vztahu k dru-
h˘m lidem, státu a Bohu.

a) Pfiedpoklady pro ãlenství v církvi.
Lidé, ktefií si pfiejí stát se ãleny Kris-
tovy církve, musí pfiijmout JeÏí‰e
Krista jako svého Pána a Spasitele,
musí ãinit pokání ze sv˘ch hfiíchÛ
a b˘t pokfitûni (Sk 2,37-41; srov.
4,10-12). Mûli by proÏít znovuzroze-
ní a pfiijmout Kristovo povûfiení
uãit druhé zachovávat v‰echno, co
jim pfiikázal (viz Mt 28,20).

b) Rovnost a sluÏba. Kristus pro-
hlásil: „Vy v‰ichni jste bratfií“ a „kdo
je z vás nejvût‰í, bude vá‰ sluÏeb-
ník.“ (Mt 23,8.11) V‰ichni ãlenové
jsou si rovni a podle toho mají také
spolu jednat. Pfiesto nesmí zapome-
nout na to, Ïe následovat KristÛv
pfiíkaz znamená pomáhat naplÀo-

vat potfieby druh˘ch a vést je k Mis-
trovi.

c) V‰eobecné knûÏství vûfiících. Kristo-
va sluÏba v nebeské svatyni zakonãila
sluÏbu levitského knûÏství. Nyní se
církev stala „svat˘m knûÏstvem“ (1 Pt
2,5). Apo‰tol Petr fiekl: „Vy v‰ak jste
‘rod vyvolen˘, královské knûÏstvo,
národ svat˘, lid náleÏející Bohu’,
abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého po-
divuhodného svûtla.“ (1 Pt 2,9)

Tento nov˘ fiád, v‰eobecné knûÏ-
ství vûfiících, v‰ak nikoho neoprav-
Àuje uvaÏovat, vûfiit a uãit, jak se mu
líbí, bez zodpovûdnosti vÛãi celé
církvi. V‰eobecné knûÏství zname-
ná, Ïe kaÏd˘ ãlen má povinnost v Bo-
Ïím jménu slouÏit jin˘m, a Ïe mÛÏe
k Bohu pfiicházet pfiímo bez jaké-
hokoli lidského prostfiedníka. To
zdÛrazÀuje vzájemnou závislost jed-
notliv˘ch ãlenÛ církve, ale také je-
jich nezávislost. Toto knûÏství nedû-
lá Ïádn˘ kvalitativní rozdíl mezi
knûÏími a laiky, aãkoli ponechává
prostor pro rozdílnost jejich funkcí
v církvi.

d) Vûrnost Bohu a státu. Bible
uznává BoÏí vedení v ustavení vlády
ve státû a nabádá vûfiící, aby re-
spektovali svûtskou vrchnost. âlo-
vûk, kter˘ má v rukou obãanskou
pravomoc, je „BoÏím sluÏebníkem,
vykonavatelem trestu nad tím, kdo
ãiní zlo“. Pro ãleny církve tudíÏ pla-
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tí: „Dávejte kaÏdému, co jste povin-
ni: daÀ, komu daÀ; clo, komu clo;
úctu, komu úctu; ãest, komu ãest.“
(¤ 13,4.7)

Ve svém vztahu ke státu se mají
ãlenové církve fiídit Kristov˘m prin-
cipem: „Odevzdejte tedy, co je císa-
fiovo, císafii, a co je BoÏí, Bohu.“ (Mt
22,21) Pokud se ale nárok státu do-
stává do rozporu s BoÏím pfiikázá-
ním, pak je tfieba zÛstat vûrn˘ Bohu.
Jak fiekli apo‰tolé: „Boha je tfieba
poslouchat, ne lidi.“ (Sk 5,29)

2. Hlavní poslání církevní organiza-
ce. Církev vznikla proto, aby splnila
BoÏí plán naplnit tuto planetu po-
znáním BoÏí slávy. Pouze církev vidi-
telná mÛÏe vykonat mnoho úkolÛ,
které vyÏaduje splnûní tohoto cíle.

a) BohosluÏba a napomínání. V prÛ-
bûhu dûjin BÛh skrze církev shro-
maÏìoval vûfiící k sobotní bohosluÏ-
bû, aby vzdali ãest svému Stvofiiteli.
Kristus a jeho apo‰tolé se v tento den
úãastnili bohosluÏeb. Také v dne‰ní
dobû Písmo napomíná vûfiící: „Neza-
nedbávejte spoleãná shromáÏdû-
ní,...ale napomínejte se tím více, ãím
více vidíte, Ïe se blíÏí den KristÛv.“
(Îd 10,25; srov. 3,13) BohosluÏba ve
shromáÏdûní pfiiná‰í vûfiícím osvûÏe-
ní, povzbuzení a radost.

b) KfiesÈanské spoleãenství. Církev
mÛÏe naplnit i ty nejvût‰í touhy po
spoleãenství. „Úãast na díle evange-
lia“ (Fp 1,5) pfiesahuje v‰echny os-

tatní vztahy, protoÏe umoÏÀuje dÛ-
vûrn˘ vztah s Bohem a s ostatními
spoluvûfiícími (1 J 1,3.6.7).

c) Vyuãování z Písma. Kristus dal
církvi „klíãe království nebeského“
(Mt 16,19). Tyto klíãe pfiedstavují
slova Kristova – v‰e, co je v Bibli na-
psáno. Pfiesnûji fieãeno, zahrnují
„klíã poznání“, jak vejít do králov-
ství (L 11,52). JeÏí‰ova slova jsou
Duch a Ïivot pro v‰echny, ktefií je
pfiijímají (J 6,63). Jsou zdrojem vûã-
ného Ïivota (J 6,68).6

KdyÏ církev zvûstuje pravdy Bible,
mají tyto klíãe spasení moc svázat
a rozvázat, otevfiít a zavfiít nebe, pro-
toÏe vyhla‰ují kritéria, na základû
kter˘ch jsou lidé pfiijati nebo odmít-
nuti, spaseni nebo ztraceni. Církev
zvûstováním evangelia ‰ífií „Ïivoto-
dárnou vÛni“ nebo „smrtonosnou
vÛni“ (2 K 2,16).

Pán JeÏí‰ si uvûdomoval, jak je dÛ-
leÏité Ïít „kaÏd˘m slovem, které vy-
chází z BoÏích úst“ (Mt 4,4). Jedinû
tak mÛÏe církev naplnit JeÏí‰Ûv pfií-
kaz uãit v‰echny národy zachovávat
„v‰ecko, co jsem vám pfiikázal“ (Mt
28,20).

d) Vysluhování Bohem stanoven˘ch
obfiadÛ. Církev je BoÏím nástrojem
pro vysluhování kfitu, kter˘ je obfia-
dem vstupu do církve (viz kapitola
14 této knihy), obfiadÛ um˘vání no-
hou a veãefie Pánû (viz kapitola 15
této knihy).
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e) Celosvûtové hlásání evangelia.
Církev je organizována tak, aby
svou misijní sluÏbou plnila úkol,
kter˘ Izrael nesplnil. Z JeÏí‰ova Ïi-
vota vypl˘vá, Ïe tou nejvût‰í vûcí,
kterou církev slouÏí svûtu, je plné
soustfiedûní na hlásání evangelia
„na svûdectví v‰em národÛm“ (Mt
24,14). K tomu je církev zmocnûna
skrze kfiest Duchem svat˘m.

Misijní práce zahrnuje hlásání
poselství o pfiípravû na KristÛv pfií-
chod; toto poselství je adresováno
jak samotné církvi (1 K 1,7.8; 2 Pt
3,14; Zj 3,14-22; 14,5), tak celému
lidstvu (Zj 14,6-12; 18,4).

Církevní správa

Po JeÏí‰ovû nanebevstoupení vedli
církev apo‰tolé. Jejich prvním kro-
kem bylo, Ïe po poradû s ostatními
vûfiícími zvolili apo‰tola na Jidá‰ovo
místo (Sk 1,15-26).

Jak církev rostla, apo‰tolé si uvû-
domili, Ïe je nemoÏné kázat evan-
gelium a zároveÀ se starat o bûÏné
církevní záleÏitosti. Proto pfiedali
praktické povinnosti sedmi mu-
ÏÛm, které urãila církev. Aãkoli cír-
kev rozli‰ovala mezi „kázáním Bo-
Ïího slova“ a „sluÏbou pfii stolech“
(Sk 6,1-4), neuãinila pro splnûní
svého poslání Ïádn˘ pokus oddûlit
duchovní od laikÛ. Ve skuteãnosti
dva ze sedmi diakonÛ, ·tûpán a Fi-

lip, byli známí sv˘m pÛsobiv˘m ká-
záním a úãinnou evangelizací (Sk
7 a 8).

Roz‰ífiení církve do Asie a Evropy
vyvolalo dal‰í organizaãní zmûny.
Pfii zaloÏení mnoha nov˘ch sborÛ
byli „v kaÏdé církvi“ ordinováni star-
‰í, aby se tak zajistilo pevné vedení
(Sk 14,23).

KdyÏ do‰lo k vût‰í krizi, zúãastnû-
né strany mûly moÏnost vyjádfiit svá
stanoviska pfied v‰eobecn˘m kon-
cilem tvofien˘m apo‰toly a star‰í-
mi, ktefií zastupovali celou církev.
Rozhodnutí tohoto koncilu bylo
povaÏováno za závazné pro v‰ech-
ny a bylo pfiijímáno jako BoÏí hlas
(Sk 15,1-29). Tato událost ukazuje,
Ïe pokud se jedná o spornou otáz-
ku, která ovlivÀuje celou církev, je
nezbytné dojít k autoritativnímu
rozhodnutí na vy‰‰í úrovni, neÏ je
místní sbor. V tomto pfiípadû bylo
rozhodnutí koncilu v˘sledkem
shody dosaÏené mezi pfiedstaviteli
v‰ech zúãastnûn˘ch stran (Sk
15,22.25).

Nov˘ zákon jasnû ukazuje, Ïe po-
kud bylo tfieba, BÛh usmûrÀoval ty,
ktefií vedli jeho dílo. Pod jeho vede-
ním a po poradû s církví byla vytvo-
fiena církevní správa, která, pokud ji
budeme uplatÀovat, mÛÏe i dnes
pomoci chránit církev pfied odpad-
nutím a umoÏní jí naplnit její velké
poslání.
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Biblické principy církevní správy
1. Kristus je hlavou církve. Kristus

je hlavou církve, pfiedev‰ím proto,
Ïe koná prostfiednickou sluÏbu. Na
kfiíÏi zvítûzil nad satanem, proto mu
byla dána „ve‰kerá moc na nebi i na
zemi“ (Mt 28,18). BÛh „v‰echno
podrobil pod jeho nohy a ustanovil
jej svrchovanou hlavou církve“ (Ef
1,22; srov. Fp 2,10.11). Proto je
Kristus „Pán pánÛ a Král králÛ“ (Zj
17,14).

Kristus je hlavou církve také pro-
to, Ïe církev je jeho tûlem (Ef 1,23;
Ko 1,18). Vûfiící jsou „údy jeho tûla“
(Ef 5,30). Musí s ním mít dÛvûrné
spojení, protoÏe jím je „celé tûlo
sv˘mi klouby a svazy fiízeno a drÏe-
no pohromadû“ (Ko 2,19 Îilka).

2. Kristus je zdrojem ve‰keré autority
v církvi. Kristus projevil svou autori-
tu tím, Ïe: a) ustanovil kfiesÈanskou
církev (Mt 16,18); b) ustanovil ob-
fiady, které církev musí vykonávat
(Mt 26,26-30; 28,19.20; 1 K 11,23-29;
J 13,1-17); c) obdafiil ji boÏskou au-
toritou jednat v jeho jménu (Mt
16,19; 18,15-18; J 20,21-23); d) se-
slal Ducha svatého, aby na základû
jeho autority církev vedl (J 15,26;
16,13-15); e) dal církvi zvlá‰tní dary,
aby jednotliví vûfiící mohli slouÏit
jako apo‰tolé, proroci, evangelisté,
past˘fii a uãitelé a pfiipravili ãleny
církve pro sluÏbu a budovali „Kris-

tovo tûlo, aÏ bychom v‰ichni dosáh-
li jednoty víry a poznání Syna Bo-
Ïího...mûfieno mírou Kristovy pl-
nosti“ (Ef 4,7-13).

3. Kristova autorita v Písmu. Aãkoli
Kristus vede svou církev skrze Du-
cha svatého, je BoÏí slovo jedin˘m
mûfiítkem ãinnosti církve. V‰ichni
její ãlenové poslouchají toto slovo,
protoÏe je zákonem v absolutním
slova smyslu. Lidské tradice, obyãe-
je a kulturní zvyky jsou podfiízeny
autoritû Písma (2 Tm 3,15-17).

4. Kristova autorita a úfiady v církvi.
Kristus uplatÀuje svou autoritu pro-
stfiednictvím své církve a zvlá‰È ur-
ãen˘ch sluÏebníkÛ; nepfiená‰í v‰ak
na církev svou pravomoc. Nikdo ne-
má pravomoc, která by byla nezá-
vislá na Kristu a jeho slovu.

Sbory adventistÛ sedmého dne vo-
lí své ãinovníky. I kdyÏ tito ãinovníci
pÛsobí jako zástupci vûfiících, jejich
autorita pochází od Krista. Jejich
zvolení pouze potvrzuje povolání,
které od nûj pfiijali. Hlavní povinnos-
tí zvolen˘ch pfiedstavitelÛ je dbát
na to, aby byly zachovávány biblické
pokyny pro bohosluÏbu, v uãení, cír-
kevní kázni a pfii hlásání evangelia.
ProtoÏe církev je Kristov˘m tûlem,
pfiedstavitelé se mají spoleãnû radit,
jak se rozhodovat a jednat. 

Novozákonní pfiedstavitelé církve. No-
v˘ zákon se zmiÀuje o dvou úfia-
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dech v církvi – o star‰ích a diako-
nech. DÛleÏitost tûchto úfiadÛ je
zdÛraznûna vysok˘mi morálními
a duchovními poÏadavky závazn˘mi
pro ty, kdo tyto úfiady mají zastávat.
Církev rozpoznavá svatost povolání
k vedení církve prostfiednictvím vy-
svûcení (ordinace), vzkládání rukou
(Sk 6,6; 13,2.3; 1 Tm 4,14; 5,22).

1. Star‰í
a) Co znamená „star‰í“? „Star‰í“

(fiecky presbyteros) nebo „biskupové“
(episkopos) byli nejdÛleÏitûj‰ími
pfiedstaviteli církve. V˘raz „star‰í“ vy-
jadfiuje dÛstojnost a úctu a vût‰inou
se vztahoval na star‰ího ãlovûka. Jeho
postavení se podobalo místu, jaké
zastával pfiedstaven˘ synagogy. V˘raz
„biskup“ znamená „dozorce, stráÏ-
ce“. Apo‰tol Pavel tyto dva termíny
zamûÀoval a star‰í stavûl na stejnou
úroveÀ se stráÏci neboli biskupy.
(Sk 20,17.28; Tt 1,5.7)

Lidé, ktefií zastávali toto postave-
ní, dohlíÏeli na novû vzniklé sbory.
Oznaãení „star‰í“ se vztahovalo na
jeho postavení nebo hodnost, zatím-
co v˘raz „biskup“ oznaãoval povin-
nost nebo zodpovûdnost úfiadu –
„dozorce“7. ProtoÏe apo‰tolové sami
sebe naz˘vali star‰ími (1 Pt 5,1; 
2 J 1; 3 J 1), je zfiejmé, Ïe byli jak
star‰ími v místním sboru, tak i ces-
tujícími star‰ími neboli star‰ími
obecnû. Av‰ak v obou pfiípadech pÛ-
sobili jako past˘fii sborÛ.

b) Pfiedpoklady. Proto, aby ãlovûk
mohl zastávat úfiad star‰ího, musel
b˘t „bezúhonn˘, jen jednou Ïenat˘,
stfiídm˘, rozváÏn˘, fiádn˘, pohostin-
n˘, schopn˘ uãit, ne pijan, ne rváã,
n˘brÏ vlídn˘, smífiliv˘, nezi‰tn˘. Má
dobfie vést svou rodinu a mít dûti
poslu‰né a poãestné; nedovede-li
vést svou rodinu, jak se bude starat
o BoÏí církev? Nemá b˘t novû po-
kfitûn˘, aby nezpy‰nûl a nepropadl
odsouzení ìáblovu. Musí mít také
dobrou povûst u tûch, kdo jsou mi-
mo církev, aby neupadl do pomluv
a ìáblov˘ch nástrah.“ (1 Tm 3,1-7;
srov. Tt 1,5-9)

Proto pfied ustanovením do úfia-
du mûl takov˘ ãlovûk prokázat své
vÛdcovské schopnosti ve svém vlast-
ním domovû. „Mûlo by se uvaÏovat
i o rodinû toho, kdo byl navrÏen do
úfiadu. Jsou mu ãlenové rodiny
podfiízeni? ¤ídí tento ãlovûk svÛj
domov ãestnû? Jakou povahu mají
jeho dûti? Budou dûlat ãest vlivu
svého otce? Pokud nejedná citlivû,
moudfie a zboÏnû doma, pfii vedení
své vlastní rodiny, je potom moÏné
s jistotou usoudit, Ïe se jeho nepo-
svûcené jednání projeví i v jeho úfia-
dû.“8 Pokud je uchazeã Ïenat˘, mûl
by ve své vlastní rodinû projevit
schopnost vést; a to je‰tû pfied tím,
neÏ mu bude svûfiena vût‰í odpo-
vûdnost pfii vedení „BoÏího domu“
(1 Tm 3,15).
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ProtoÏe je tento úfiad velmi dÛleÏi-
t˘, vyz˘vá apo‰tol Pavel: „Na nikoho
nevzkládej ukvapenû ruce.“ (1 Tm
5,22 PetrÛ)

c) Zodpovûdnost a autorita star‰ího.
Star‰í je pfiedev‰ím duchovním vÛd-
cem. Byl ustanoven „past˘fiem BoÏí
církve“ (Sk 20,28). Jeho úkolem je
pomáhat slab˘m (Sk 20,35), napo-
mínat vzpurné (1 Te 5,12) a bránit
kaÏdému uãení, které vytváfií rozdû-
lení (Sk 20,29-31). Star‰í musí b˘t
vzorem kfiesÈanského Ïivota (Îd
13,7; 1 Pt 5,3) a ‰tûdrosti (Sk 20,35).

d) Postoj vÛãi star‰ím. Úspû‰né ve-
dení církve do znaãné míry závisí
na vûrnosti jejích ãlenÛ. Apo‰tol
Pavel povzbuzuje vûfiící, aby si váÏili
sv˘ch vedoucích: „Velmi si jich vaÏ-
te a milujte je pro jejich dílo.“ (1 Te
5,13) ¤ekl také: „Star‰ím, ktefií svou
sluÏbu konají dobfie, aÈ se dostane
dvojnásobné odmûny, zvlá‰tû tûm,
ktefií nesou bfiemeno kázání a vyu-
ãování.“ (1 Tm 5,17)

Písmo jasnû ukazuje, Ïe je tfieba
váÏit si pfiedstavitelÛ církve: „Po-
slouchejte ty, ktefií vás vedou,
a podfiizujte se jim, protoÏe oni bdí
nad vámi a budou se za vás zodpo-
vídat.“ (Îd 13,17; srov. 1 Pt 5,5).
KdyÏ ãlenové ztûÏují vedoucím pl-
nûní jejich Bohem urãeného úko-
lu, budou v‰ichni proÏívat zármu-
tek a ztratí radost z BoÏího poÏe-
hnání.

Vûfiící jsou povzbuzeni k tomu,
aby se fiídili kfiesÈansk˘m zpÛsobem
Ïivota vedoucích. „Myslete na to,
jak dovr‰ili svÛj Ïivot a následujte je
ve vífie.“ (Îd 13,7) Nemûli by vûno-
vat pozornost pomluvám. Pavel va-
ruje: „StíÏnost proti star‰ím nepfiijí-
mej, leda na základû v˘povûdi dvou
nebo tfií svûdkÛ.“ (1 Tm 5,19)

2. Diakoni a diakonky. Slovo dia-
kon pochází z fieckého diakonos, coÏ
znamená „sluÏebník“ nebo „pomoc-
ník“. Úfiad diakona byl ustanoven
proto, aby apo‰tolé mohli „vûnovat
v‰echen svÛj ãas modlitbû a kázání
slova“ (Sk 6,4). Aãkoli mûli diakoni
peãovat o ãasné záleÏitosti církve,
aktivnû se také zapojili do evangeli-
zaãní práce (Sk 6,8; 8,5-13.26-40).

V˘raz „diakon“ se objevuje v ¤ 16,1
v Ïenském rodû.9 Pfiekladatelé toto
slovo pfiekládají jako „jáhenka“
(PetrÛ, Hejãl, Col), „diakonka“
(âEP, Îilka), „sluÏebnice“ (Kral.).
„Toto slovo a jeho pouÏití v tomto
ver‰i naznaãuje, Ïe úfiad diakonky
byl v dobû, kdy apo‰tol Pavel napsal
list ¤ímanÛm, uÏ v církvi ustano-
ven.“10 Stejnû jako star‰í i diakony
vybírá církev na základû jejich mo-
rálních a duchovních pfiedpokladÛ
(1 Tm 3,8-13).

Církevní kázeÀ. Kristus dal církvi
pravomoc uplatÀovat kázeÀ u ãle-
nÛ církve a stanovil pro ni pfiesné
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principy. Oãekává, Ïe církev tyto
principy pouÏije tehdy, kdy to bude
nezbytné pro zachování jejího vzne-
‰eného povolání b˘t „královstvím
knûÏí“ a „svat˘m národem“ (srov.
Mt 18,15-18; 1 Pt 2,5.9). Pfiesto se
církev musí pokusit vést své ãleny
k nápravû jejich jednání. Kristus
chválí sbor v Efezu – „vím, Ïe ne-
mÛÏe‰ snést ty, kdo jsou zlí“ (Zj 2,2),
ale napomíná sbory v Pergamu
a Thyatifie za to, Ïe tolerují odpad-
nutí a nemorálnost (Zj 2,14.15.20).
V‰imnûme si následujících biblic-
k˘ch rad t˘kajících se káznû:

1. Postup v pfiípadû nevefiejného pro-
vinûní. KdyÏ jeden ãlen ublíÏí dru-
hému (Mt 18,15-17), pak Kristus ra-
dí, aby se po‰kozen˘ setkal s tím,
kdo mu ublíÏil, a pfiesvûdãil ho, aby
zmûnil své jednání. Pokud nebyl ús-
pû‰n˘, mûl by se o to pokusit po-
druhé v doprovodu jednoho nebo
dvou nezaujat˘ch svûdkÛ. Pokud
i takov˘ pokus neuspûje, mûla by se
tato vûc pfiedloÏit celému sboru.

JestliÏe ãlen církve, kter˘ zhfie‰il,
odmítá rozhodnutí a autoritu Kris-
tovy církve, oddûluje sám sebe z je-
jího spoleãenství. Vylouãením církev
pouze potvrzuje jeho stav. Pokud se
církev pod vedením Ducha svatého
uváÏlivû fiídila biblickou radou, pak
její rozhodnutí je v nebi potvrzeno.
Kristus fiekl: „Cokoli odmítnete na
zemi, bude odmítnuto v nebi, a co-

koli pfiijmete na zemi, bude pfiijato
v nebi.“ (Mt 18,18)

2. Postup pfii vefiejném provinûní.
Aãkoli „v‰ichni zhfie‰ili a jsou daleko
od BoÏí slávy“ (¤ 3,23), oãividné pro-
vinûní a odbojné jednání, které pfii-
ná‰í církvi potupu, je tfieba nepro-
dlenû vyfie‰it vylouãením viníka.

Vylouãení nejen obnovuje ãistotu
církve odstranûním zla, které by ji-
nak pÛsobilo jako kvas, ale pÛsobí
také na viníka jako léãiv˘ prostfie-
dek. Poté co se apo‰tol Pavel dozvû-
dûl o pfiípadu sexuální nemravnos-
ti v korintském sboru, nabádal
k okamÏitému ãinu: „Ve jménu Pá-
na JeÏí‰e Krista. AÏ se shromáÏdíte –
já budu duchem s vámi a bude s ná-
mi i moc na‰eho Pána JeÏí‰e – vy-
dejte toho ãlovûka satanu ke zkáze
tûla, aby duch mohl b˘t zachránûn
v den Pánû. OdstraÀte star˘ kvas,
abyste byli nov˘m tûstem.“ (1 K
5,4.5.7) Nest˘kejte se s nik˘m, radí
apo‰tol Pavel, „kdo si sice fiíká bra-
tr, ale pfiitom je smilník nebo lako-
mec nebo modláfi nebo utrhaã ne-
bo opilec nebo lupiã; s takov˘m ani
nejezte. ...OdstraÀte toho zlého ze
svého stfiedu!“ (1 K 5,11.13)

3. Postup s lidmi, ktefií pÛsobí rozkol.
âlenu církve, kter˘ pÛsobí „roztrÏ-
ky“ (¤ 16,17), „kter˘ Ïije nepofiád-
nû“ (2 Te 3,6 PetrÛ) a odmítá se fií-
dit BoÏími radami, bychom se mûli
vyh˘bat, protoÏe tak „bude zahan-
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ben“ sv˘m jednáním. „Ale nejed-
nejte s ním jako s nepfiítelem, n˘brÏ
varujte ho jako bratra.“ (2 Te
3,14.15) JestliÏe tento „ãlovûk pÛso-
bící rozkol“ odmítá vûnovat pozor-
nost „druhému napomenutí“ círk-
ve, mûla by se ho církev zfieknout,
protoÏe „je jasné, Ïe takov˘ ãlovûk
je pfievrácen˘, hfie‰í, a tak sám nad
sebou vyná‰í soud“ (Tt 3,10.11).

4. Opûtovné pfiijetí vylouãen˘ch. âle-
nové církve by nemûli pohrdat tû-
mi, ktefií byli vylouãeni, stranit se
jich nebo na nû zapomenout. Radû-
ji by se mûli pokusit obnovit jejich
vztah s Kristem skrze pokání a zno-
vuzrození. Vylouãení ãlenové mo-
hou b˘t znovu pfiijati do církevního

spoleãenství, pokud projeví dosta-
teãné dÛkazy opravdového pokání
(2 K 2,6-10).

BoÏí moc, sláva a milost se zvlá‰t-
ním zpÛsobem zjevuje pfii opûtov-
ném pfiijetí hfií‰níkÛ. BÛh touÏí
osvobodit zajatce hfiíchu a pfienést
je z království temnoty do království
svûtla. BoÏí církev, divadlo vesmíru,
ukazuje v Ïivotech lidí moc Kristovy
smírné obûti.

Kristus i dnes zve prostfiednictvím
své církve v‰echny lidi, aby se stali
souãástí jeho rodiny: „Hle, stojím
pfiede dvefimi a tluãu; zaslechne-li
kdo mÛj hlas a otevfie mi, vejdu
k nûmu a budu s ním veãefiet a on
se mnou.“ (Zj 3,20)

Církev
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Poznámky

1. O pÛvodu v˘razu „církev“ Berkhof napsal:
„V˘razy ‘církev’, ‘church’, ‘kerk’ a ‘kirche’
nejsou odvozeny od slova ekklesia, ale od slo-
va kyriake, coÏ znamená ‘patfiící Pánu’.
ZdÛrazÀují skuteãnost, Ïe církev je BoÏím
vlastnictvím. V˘razy to kyriakon nebo he kyria-
ke oznaãují pfiedev‰ím místo, kde se církev
shromaÏìuje. Toto místo bylo chápáno jako
náleÏející Pánu, a proto bylo nazváno to ky-
riakon.“ (Systematic Theology, str. 557)

2. „Podstata církve“, SDA Encyclopedia, rev. vyd.,
str. 302; „Církev“, SDA Bible Dictionary, rev.
vyd., str. 224.

3. Moderní pfieklady pfiijímají singulár podle
Tischendorfova ãtení zaloÏeného na sta-
r˘ch rukopisech jako Codex Sinaiticus,
Alexandrinus, Vaticanus a Ephraemi Res-
criptus.

4. Vûrouka rané církve se velice podobala to-
mu, co uãil judaismus, kromû uãení o JeÏí‰i
Kristu. KfiesÈané ze ÏidÛ i z pohanÛ se v so-
botu scházeli v synagogách a naslouchali
v˘kladu Starého zákona (Sk 13,42-44;
15,13.14.21). RoztrÏení chrámové opony
ukazovalo, Ïe symbolické obfiady do‰ly svého
skuteãného naplnûní. Kniha ÎidÛm chce ob-
rátit mysl kfiesÈanÛ od pfiedobrazÛ ke skuteã-
nosti, která byla v pozadí tûchto pfiedobrazÛ:
na JeÏí‰ovu smrt, na jeho knûÏství v nebesích
a jeho zachraÀující milost. Novozákonní do-
ba byla obdobím pfiechodu, a aãkoli se apo‰-
tolé nûkdy úãastnili starozákonních obfiadÛ,
rozhodnutí prvního Jeruzalémského koncilu
ukazuje, Ïe pochopili, Ïe tyto obfiady jiÏ ne-
mají pro spasení v˘znam.

5. Charles E. Bradford, „What the Church
Means to Me“, Adventist Review, 20. listopa-
du 1986, str. 15.

Asd.II  5.3.2010 11:55  Stránka 191



6. Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 5,
str. 432.

7. Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6,
str. 26.38.

8. E. White, Testimonies, sv. 5, str. 618.
9. Diakonos mÛÏe b˘t buì muÏského nebo Ïen-

ského rodu, proto je rod v tomto pfiípadû
urãen kontextem. ProtoÏe o Foibé, která je
„na‰í sestrou“, se také pouÏívá v˘raz diako-
nos, musí b˘t toto slovo Ïenského rodu,
i kdyÏ má koncovku podstatného jména
muÏského rodu.

10. „Deaconess“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd.,
str. 277. V novozákonní dobû mûl v˘raz dia-
konos ‰irok˘ v˘znam. „Stále se pouÏíval
k oznaãení lidí, ktefií nûjak˘m zpÛsobem
slouÏili v církvi. Pavel, i kdyÏ byl apo‰tolem,
ãasto sám sebe oznaãoval (viz 1 K 3,5; 2
K 3,6; 6,4; 11,23; Ef 3,7; Ko 1,23) spoleãnû
s Timoteem (viz 1 Tm 4,6) jako diakonoi
(mnoÏné ãíslo od diakonos).“ (SDA Bible
Commentary, rev. vyd., sv. 7, str. 300) V tûch-
to pfiíkladech se toto slovo pfiekládá jako
„sluÏebníci“ místo v˘razu „diakoni“.
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Univerzální církev tvofií v‰ichni ti, kte-
fií skuteãnû vûfií v Krista. V posledních
dnech, v ãase rozsáhlého odpadnutí,
jsou ostatky církve povolány zachová-
vat BoÏí pfiikázání a víru JeÏí‰ovu.
Tyto ostatky oznamují pfiíchod hodiny
soudu, zvûstují, Ïe spasení je moÏné jen
v JeÏí‰i Kristu a hlásají blízkost jeho
druhého pfiíchodu. Toto zvûstování
symbolizují tfii andûlé ze 14. kapitoly
Zjevení. Souãasnû probíhá v nebi soud
a na zemi je jeho v˘sledkem pokání
a náprava. KaÏd˘ vûfiící je povolán
k osobní úãasti na tomto svûto‰irém
svûdectví (Zj 12,17; 14,6-12; 18,1-4; 2
K 5,10; Ju 3,14; 1 Pt 1,16-19; 2 Pt
3,10-14; Zj 21,1-14).

Základní vûrouãné v˘roky, 12

Adventisté sedmého dne věří...
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12
V Písmu ãteme o velkém drakovi,
kter˘ uÏ v nebi zapfiíãinil, Ïe odpad-
la tfietina andûlÛ (Zj 12,4.7-9). Chce
zniãit dítû, které se má narodit, aby
vyhrál celou válku. Îena, která stojí
pfied drakem, je odûná sluncem,
pod nohama má mûsíc a na hlavû
korunu dvanácti hvûzd. Chlapec,
kterého porodí, má „Ïeleznou ber-
lou pást v‰echny národy“.

Drakovo úsilí zabít dítû v‰ak bylo
marné. Dítû „bylo pfieneseno k Bo-
hu a jeho trÛnu“. Rozlícen˘ drak
obrací svÛj hnûv proti matce. Ta zá-
zrakem dostává kfiídla a je pfienese-
na na vzdálené místo, které pro ni
BÛh pfiipravil. Zde je o ni postaráno
po tfii a pÛl roku neboli 1260 dnÛ
(Zj 12,1-6.13.14).

195
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V biblick˘ch proroctvích pfiedsta-
vuje ãistá Ïena BoÏí vûrnou církev.1

Îena, která je popsána jako nevûst-
ka a smilnice, pfiedstavuje BoÏí lid,
kter˘ odpadl (Ez 16; Iz 57,8; Jr
31,4.5; Oz 1-3; Zj 17,1-5).

Drak, „dávn˘ had, zvan˘ ìábel
a satan“ (Zj 12,9), ãekal, aby pohltil
chlapce, dlouho oãekávaného Me-
siá‰e, JeÏí‰e Krista. Satan, bojující
proti svému nejvût‰ímu nepfiíteli
JeÏí‰i Kristu, pouÏil fiímskou fií‰i ja-
ko svÛj nástroj. Nic, ani smrt na kfií-
Ïi, v‰ak nemohlo Kristu zabránit
v jeho poslání Spasitele lidstva.

Na kfiíÏi Kristus satana porazil.
KdyÏ JeÏí‰ mluvil o vzkfií‰ení, fiekl:
„Nyní je soud nad tímto svûtem, ny-
ní bude vládce tohoto svûta vyvrÏen
ven.“ (J 12,31) V knize Zjevení je za-
znamenána nebeská píseÀ vítûzství:
„Nyní pfii‰lo spasení, moc a králov-
ství na‰eho Boha i vláda jeho Mesiá-
‰e; neboÈ byl svrÏen Ïalobce na‰ich
bratfií, kter˘ je pfied Bohem osoão-
val dnem i nocí. Proto jásejte nebe-
sa i v‰ichni, kdo v nich pfieb˘váte!“
(Zj 12,10.12) Satanovo vypovûzení
z nebe omezilo jeho ãinnost. JiÏ ne-
mohl obviÀovat BoÏí lid pfied ne-
besk˘mi bytostmi.

Zatímco se nebe raduje, zemû je
varována: „Bûda v‰ak zemi i mofii,
neboÈ sestoupil k vám ìábel, pln˘
zlosti, protoÏe ví, jak málo ãasu mu
zb˘vá.“ (Zj 12,12)

Satan dal prÛchod svému hnûvu
tím, Ïe pronásledoval Ïenu – církev
(Zj 12,13), která pfieÏila, i kdyÏ pro-
Ïívala veliké utrpení. Málo obydle-
né oblasti zemû – „pou‰È“ – poskyt-
ly BoÏím vûrn˘m útoãi‰tû bûhem
1260 prorock˘ch dnÛ, tj. 1260 sku-
teãn˘ch let (Zj 12,14-16; viz kapito-
la 4 této knihy pokud jde o inter-
pretaãní princip den za rok).2

Jako odezva na znamení blízkého
Kristova návratu se na konci této
zku‰enosti „pou‰tû“ znovu objevuje
BoÏí lid. Apo‰tol Jan tuto skupinu
oznaãuje jako „ostatní [pozÛsta-
lé]...kdo zachovávají pfiikázání BoÏí
a drÏí se svûdectví JeÏí‰ova“ (Zj
12,17). ëábel nenávidí pfiedev‰ím
tento ostatek.

Kdy a kde se odehrálo toto pro-
následování? Jak k tomu do‰lo? Kdy
se objevil ostatek? Jaké je jeho pos-
lání? Odpovûì na tyto otázky vyÏa-
duje studium Písma i pohled do
historie.

Velké odpadnutí

Nejprve byli kfiesÈané pronásledová-
ni pohansk˘m ¤ímem, potom, po
odpadnutí, pokraãovala v pronásle-
dování sama kfiesÈanská církev. Toto
odpadnutí nebylo pfiekvapením –
Jan, Pavel i Kristus ho pfiedpovûdûli.
JeÏí‰ bûhem svého posledního roz-
hovoru s uãedníky pfied ukfiiÏováním
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varoval pfied pfiicházejícím svodem:
„Mûjte se na pozoru, aby vás nûkdo
nesvedl. NeboÈ vyvstanou lÏimesiá‰o-
vé a lÏiproroci a budou pfiedvádût ve-
liká znamení a zázraky, Ïe by svedli
i vyvolené, kdyby to bylo moÏné.“
(Mt 24,4.24) Jeho následovníci pro-
Ïijí „hrozné souÏení“, ale zÛstanou
naÏivu (Mt 24,21.22). Mocná zname-
ní v pfiírodû ohlásí konec tohoto
pronásledování a blízkost Kristova
pfiíchodu (Mt 24,29.32.33).

Také Pavel varoval: „Vím, Ïe po
mém odchodu pfiijdou mezi vás
draví vlci, ktefií nebudou ‰etfiit stá-
do. I mezi vámi sam˘mi povstanou
lidé, ktefií povedou scestné fieãi, aby
strhli uãedníky na svou stranu.“ (Sk
20,29.30) Tito „vlci“ povedou cír-
kev k odpadnutí.

Apo‰tol Pavel fiíká, Ïe k tomuto
odpadnutí dojde je‰tû pfied Kristo-
v˘m druh˘m pfiíchodem. Proto sku-
teãnost, Ïe k odpadnutí zatím nedo-
‰lo, byla neochvûjn˘m znamením, Ïe
KristÛv pfiíchod není bezprostfied-
nû blízko. Apo‰tol fiíká: „Îádn˘m
zpÛsobem se nedejte od nikoho
oklamat, protoÏe [den Pánû] nena-
stane, dokud nedojde ke vzpoufie
proti Bohu [odpadnutí] a neobjeví
se ãlovûk nepravosti [bezzákonnos-
ti], Syn zatracení. Ten se postaví na
odpor a pov˘‰í se nade v‰ecko, co
má jméno BoÏí nebo ãemu se vzdá-
vá boÏská pocta. Dokonce usedne

v chrámu BoÏím [církvi] a bude se
vydávat za Boha.“ (2 Te 2,3.4)

JiÏ v dobû apo‰tola Pavla toto od-
padnutí v omezené mífie pÛsobilo.
Metoda pÛsobení byla satanská, „se
v‰í mocí a divy i zázraky lÏiv˘mi a se
v‰elik˘m podvodem nepravosti“ 
(2 Te 2,9.10). Pfied koncem první-
ho století apo‰tol Jan fiíká: „Mnoho
fale‰n˘ch prorokÛ vy‰lo do svûta.“
A navíc dodává: „Je to duch antik-
ristÛv..., kter˘ jiÏ nyní je na svûtû.“
(1 J 4,1.3)

Jak vÛbec vznikl tento odpadl˘
systém?

Nadvláda „ãlovûka nepravosti“. „KdyÏ
církev opustila svou ‘první lásku’
(Zj 2,4), poskvrnila své ãisté uãení,
vzne‰ené mravní zásady osobního
Ïivota a neviditelné pouto jednoty,
které vytváfií Duch svat˘. Jednodu-
chost byla v bohosluÏbû nahrazena
formalismem. Popularita a osobní
vliv hrál stále vût‰í a vût‰í roli pfii v˘-
bûru vÛdcÛ, ktefií nejprve získali vel-
kou autoritu místního sboru, a po-
tom usilovali o roz‰ífiení své autori-
ty i na okolní sbory.

Spravování místního sboru vede-
ním Ducha svatého muselo nako-
nec ustoupit církevní autoritû sou-
stfiedûné v rukou jediného pfiedsta-
vitele, biskupa, kterému byl kaÏd˘
ãlen osobnû podfiízen a jen skrze
nûj mûl pfiístup ke spáse. Od té do-
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by vedení církve pfiem˘‰lelo jak
vládnout, místo toho, aby církvi
slouÏilo. ‘Nejvût‰ím’ uÏ nebyl ten,
kdo byl ‘sluÏebníkem v‰ech’. Tak
postupnû vzniklo pojetí knûÏské
hierarchie, která vstoupila mezi
jednotlivce a Boha.“3

Na jedné stranû klesal v˘znam
jednotlivce a místního sboru, na
druhé stranû narÛstal vliv biskupÛ
ve velk˘ch mûstech, aÏ nakonec, dá-
no také politick˘mi pomûry, se fiím-
sk˘ biskup stal nejvy‰‰í mocí mezi
kfiesÈany. S císafiovou pomocí byl
tento nejvy‰‰í biskup neboli papeÏ4

uznán za viditelnou hlavu obecné
církve a získal svrchovanou autoritu
nad v‰emi církevními pfiedstaviteli
na celém svûtû.

Pod vedením papeÏství5 se církev
dostala do je‰tû vût‰ího odpadnutí.
Zvût‰ující se popularita církve tento
úpadek jen urychlila. V˘sledkem
upadání mravních principÛ bylo,
Ïe se neobrácení lidé cítili v církvi
pohodlnûji. K církvi se pfiipojily zá-
stupy lidí, ktefií mûli o kfiesÈanství
jen mlhavou pfiedstavu, a ktefií si
s sebou pfiinesli své pohanské uãe-
ní, obrazy, zpÛsoby bohosluÏby,
slavnosti, svátky a symboly.

Tento kompromis mezi pohan-
stvím a kfiesÈanstvím vedl k tomu,
Ïe povstal „ãlovûk hfiíchu“ – rozsáh-
l˘ systém fale‰ného náboÏenství,
spojení pravdy a bludu. Proroctví

z 2. listu Tesalonick˘m neodsuzuje
jednotlivce, ale poukazuje na nábo-
Ïensk˘ systém, kter˘ nese odpovûd-
nost za toto odpadnutí. Mnozí vûfií-
cí, ktefií se nacházejí v tomto systé-
mu, v‰ak patfií k BoÏí univerzální
církvi, protoÏe dÛslednû Ïijí podle
svûtla, kterého se jim dostalo.

Trpící církev. V dÛsledku úpadku
duchovnosti a uÏ‰ím propojením
s císafiskou vládou dostala fiímská
církev mnohem svût‰tûj‰í podobu.
Církev a stát se spojily a vytvofiily ne-
svat˘ svazek.

Ve svém klasickém díle „O obci
BoÏí“ popsal Augustin, jeden z nej-
vlivnûj‰ích církevních otcÛ, katolic-
k˘ ideál univerzální církve, která
ovládá univerzální stát. Augustino-
vo my‰lení poloÏilo základ pro stfie-
dovûkou katolickou teologii.

V roce 553 v dopise, kter˘ byl za-
fiazen do Justiniánova kodexu, pro-
hlásil císafi Justinián fiímského bis-
kupa za hlavu v‰ech ostatních sbo-
rÛ6 a uznal také papeÏovu autoritu
pfii vyluãování kacífiÛ.7

KdyÏ JustiniánÛv generál Belisa-
rius v roce 538 osvobodil ¤ím, byl
i fiímsk˘ biskup osvobozen z nadvlá-
dy OstrogótÛ, jejichÏ ariánismus
omezoval rozvoj katolické církve.
PapeÏ pak mohl uÏívat privilegia,
která mu udûlil JustiniánÛv dekret
z roku 533 a mûl moÏnost roz‰ífiit
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autoritu „Svaté Stolice“. Tak zaãalo
1260 let pronásledování, jak bylo
pfiedpovûzeno biblick˘m proroc-
tvím (Da 7,25; Zj 12,6.14; 13,5-7).

Tragické je, Ïe se církev pomocí
státu snaÏila vnutit své dekrety
a uãení v‰em kfiesÈanÛm. Mnozí se
vzdali své víry, protoÏe se báli pro-
následování, zatímco jiní, ktefií zÛ-
stali vûrni uãení Písma, proÏívali
kruté pronásledování. KfiesÈansk˘
svût se stal bitevním polem. Mnozí
byli uvûznûni nebo popraveni v Bo-
Ïím jménu! Bûhem 1260 let proná-
sledování proÏívaly miliony vûrn˘ch
vûfiících obrovské utrpení a nûktefií
zaplatili svou vûrnost Kristu Ïivo-
tem.8

KaÏdá kapka prolité krve vrhá stín
na jméno Boha a JeÏí‰e Krista. Nic
neu‰kodilo kfiesÈanství více neÏ ne-
lítostné pronásledování. Takové
jednání církve pokfiivilo pohled na
BoÏí charakter. Uãení o oãistci a vûã-
ném trápení vedlo mnoho lidí k to-
mu, Ïe zcela odmítli kfiesÈanství.

JiÏ dlouho pfied vznikem reforma-
ce se uvnitfi katolické církve oz˘valy
hlasy proti nemilosrdnému zabíjení
odpÛrcÛ, proti dom˘‰liv˘m náro-
kÛm a demoralizující zkaÏenosti.
Neochota církve k reformû dala
v 16. století vzniknout protestant-
ské reformaci. Její úspûch byl vel-
kou ranou pro autoritu a váÏnost
fiímské církve. Prostfiednictvím pro-

tireformace pokraãovalo papeÏství
v krvavé snaze zniãit reformaci, ale
postupnû prohrávalo boj se silami,
které bojovaly za obãanskou a ná-
boÏenskou svobodu.

Nakonec v roce 1798, 1260 let po
roce 538, dostala fiímskokatolická
církev smrtelnou ránu (srov. Zj
13,3).9 Velkolepá vítûzství Napole-
onov˘ch armád v Itálii vydala pape-
Ïe na milost francouzské revoluãní
vládû, která pohlíÏela na fiímskou
církev jako na nesmifiitelného ne-
pfiítele Republiky. Francouzská vlá-
da nafiídila Napoleonovi, aby pa-
peÏe zajal. Na jeho rozkaz generál
Berthier vstoupil do ¤íma a pro-
hlásil vládu papeÏe za skonãenou.
Generál Berthier papeÏe zajal
a odvezl do Francie, kde papeÏ ta-
ké v exilu zemfiel.10

Pád papeÏství byl vyvrcholením
dlouhé fiady událostí spojen˘ch s je-
ho postupn˘m upadáním. Tato udá-
lost zakonãila prorocké údobí 1260
let. Mnoho protestantÛ to chápalo
jako naplnûní proroctví.11

Reformace

Nebiblické uãení zaloÏené na tradi-
ci, neúprosné pronásledování od-
pÛrcÛ, korupce a duchovní úpadek
mnoha knûÏí, byly hlavními pfiíãi-
nami toho, Ïe lidé zaãali volat po re-
formách uvnitfi církve.
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Vûrouãné body. Následující vûrouãné
body jsou pfiíkladem nebiblického
uãení, které vedlo k rozmachu pro-
testantské reformace a stále odli‰u-
je protestanty od fiímskokatolick˘ch
vûfiících.

1. Hlavou pozemské církve je námûs-
tek KristÛv. Podle tohoto uãení je
pouze fiímsk˘ biskup zástupcem
Krista na zemi a viditelnou hlavou
církve. V protikladu k biblickému
pohledu na vedení církve (viz kapi-
tola 11 této knihy) je toto uãení za-
loÏeno na pfiedpokladu, Ïe Kristus
uãinil Petra viditelnou hlavou círk-
ve, a Ïe papeÏ je Petrov˘m nástup-
cem.12

2. Neomylnost církve a její hlavy.
Uãení, které nejvíce pfiispûlo k váÏ-
nosti a vlivu fiímské církve, bylo uãe-
ní o neomylnosti. Církev tvrdí, Ïe
nikdy neuãinila chybu, a Ïe nikdy
ani chybovat nebude. Toto uãení je
zaloÏeno na následujících argu-
mentech, které v‰ak nemají biblic-
kou podporu. ProtoÏe je církev
boÏského pÛvodu, jednou z jejích
základních vlastností je neomyl-
nost. A navíc, protoÏe BÛh zam˘‰lel
prostfiednictvím boÏské církve vést
v‰echny lidi dobré vÛle do nebe,
musí b˘t církev neomylná v uãení
víry a morálních zásadách.13 Kristus
tedy prostfiednictvím moci Ducha
svatého církev ochrání pfied jakou-
koli chybou.

Logick˘m dÛsledkem, kter˘ popí-
rá prvotní poru‰enost lidí (viz kapi-
tola 7 této knihy), je, Ïe vedení círk-
ve musí b˘t také neomylné.14 Na
tomto základû katolická literatura
pfiisuzuje tuto boÏskou vlastnost pa-
peÏi.15

3. Zastínûní Kristovy prostfiednické
sluÏby. Jak se zvy‰oval vliv fiímské
církve, pozornost vûfiících byla od-
vedena od Kristovy prostfiednické
sluÏby veleknûze v nebesích – je-
jímÏ pfiedobrazem byly stálé denní
obûti starozákonních obfiadÛ ve
svatyni (viz kapitoly 4 a 23 této kni-
hy) – a obrátila se na knûze na zemi
a na jejich pfiedstaveného, sídlícího
v ¤ímû. Místo aby lidé vûfiili, Ïe jim
Kristus odpustí hfiíchy a dá vûãné
spasení (viz kapitoly 9 a 10 této kni-
hy), dÛvûfiovali papeÏi, knûÏím
a prelátÛm. V naprostém rozporu
s novozákonním uãením o v‰eobec-
ném knûÏství vûfiících se mûlo za to,
Ïe pro spasení je Ïivotnû dÛleÏité
pfiijmout rozhfie‰ení od knûze.

Zavedením m‰e místo veãefie
Pánû církev vlastnû popfiela Kristo-
vu knûÏskou sluÏbu v nebesích, kde
Kristus trvale uplatÀuje zásluhy své
zástupné obûti ve prospûch kajících
vûfiících. Av‰ak na rozdíl od veãefie
Pánû – obfiadu, kter˘ JeÏí‰ Kristus
ustanovil, aby pfiipomínal jeho smrt
a byl pfiedobrazem jeho pfiicházejí-
cího království (viz kapitola 15 této
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knihy) – katolická církev tvrdí, Ïe
m‰e je nekrvavou obûtí Krista, kte-
rou pozemsk˘ knûz pfiiná‰í Bohu.
A protoÏe je Kristus znovu obûto-
ván, tak jako byl obûtován na Gol-
gotû, je m‰e povaÏována za obfiad,
kter˘ vûfiícím a zemfiel˘m pfiiná‰í
zvlá‰tní milost.16

Mnoho lidí, ktefií neznali Písmo
a znali pouze m‰i provádûnou knû-
zem, ztratilo poÏehnání pfiímého
pfiístupu k Prostfiedníku JeÏí‰i Kris-
tu. Tak bylo zatemnûno zaslíbení
a pozvání: „Pfiistupme tedy smûle
k trÛnu milosti, abychom do‰li mi-
losrdenství a nalezli milost a pomoc
v prav˘ ãas.“ (Îd 4,16)

4. ZásluÏnická povaha dobr˘ch skut-
kÛ. Obecnû roz‰ífien˘ názor, Ïe ãlo-
vûk mÛÏe konáním dobr˘ch skutkÛ
obdrÏet spasitelné zásluhy, a Ïe víra
nemÛÏe ãlovûka spasit, jsou v proti-
kladu k novozákonnímu uãení (viz
kapitoly 9 a 10 této knihy). Katolic-
ká církev uãila, Ïe dobré skutky, kte-
ré jsou v˘sledkem milosti vlité do
srdce hfií‰níka, se stávají zásluhami,
coÏ znamená, Ïe ãlovûk získává
oprávnûn˘ nárok na spasení. Ve sku-
teãnosti ãlovûk mohl vykonat do-
konce více dobr˘ch skutkÛ, neÏ by-
lo potfieba ke spasení – tak tomu by-
lo v pfiípadû svat˘ch – a mohl tak
shromáÏdit dal‰í zásluhy. Tyto nad-
byteãné zásluhy je moÏné pouÏít
pro druhé. ProtoÏe církev vûfiila, Ïe

hfií‰níci jsou ospravedlnûni na zá-
kladû spravedlnosti, která jim je vli-
ta do srdce, hrály dobré skutky pfii
ospravedlnûní ãlovûka dÛleÏitou
roli.

ZásluÏné skutky sehrávaly v˘znam-
nou roli v uãení o oãistci, podle kte-
rého lidé, ktefií nejsou dokonale ãis-
tí, se musí oãistit tím, Ïe ponesou
doãasn˘ trest v oãistci za své hfiíchy,
dfiíve neÏ vstoupí do nebeské rados-
ti. Sv˘mi modlitbami a dobr˘mi
skutky mohou Ïiví vûfiící zkrátit do-
bu i velikost utrpení tûch, kdo jsou
v oãistci.

5. Uãení o pokání a odpustcích. Po-
kání je svátost, prostfiednictvím kte-
ré mohou kfiesÈané obdrÏet odpu‰-
tûní hfiíchÛ, kter˘ch se dopustili po
kfitu. Toto odpu‰tûní hfiíchÛ ãlovûk
obdrÏí prostfiednictvím rozhfie‰ení,
které dává knûz. Je‰tû pfied tím, neÏ
je moÏné jej udûlit, musí kfiesÈané
zkoumat své svûdomí, ãinit pokání
ze sv˘ch hfiíchÛ a musí se rozhod-
nout, Ïe uÏ nikdy nebudou uráÏet
Boha. Potom musí své hfiíchy vy-
znat knûzi a vykonat pokání – splnit
knûzem urãen˘ úkol.

Pokání v‰ak hfií‰níka plnû neosvo-
bozuje. Musí nést doãasn˘ trest buì
v tomto Ïivotû nebo v oãistci. KvÛli
tomuto trestu církev zavedla od-
pustky, prostfiednictvím nichÏ se
ãlovûk zbaví ãasného trestu, kter˘
v dÛsledku hfiíchu na nûm zÛstal
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i po odpu‰tûní viny. Odpustky, kte-
ré mohly pfiinést prospûch jak Ïi-
v˘m lidem, tak i du‰ím v oãistci, se
udûlovaly na základû pokání a vyko-
nání pfiedepsan˘ch dobr˘ch skut-
kÛ, které ãasto mûly formu penûÏi-
tého daru církvi.

Vznik odpustkÛ umoÏnily mimo-
fiádné zásluhy muãedníkÛ, svat˘ch,
apo‰tolÛ a zvlá‰tû JeÏí‰e Krista a Ma-
rie. Právû jejich zásluhy byly uscho-
vány v „pokladnici zásluh“ a bylo je
moÏné pfievést na ty vûfiící, jejichÏ
zásluhy byly nedostaãující. PapeÏ,
jako údajn˘ PetrÛv nástupce, mûl
klíãe od tohoto pokladu a mohl lidi
osvobodit z jejich doãasného trestu
tím, Ïe jim pfiidûlil ãást zásluh z to-
hoto pokladu.17

6. Církev je koneãnou autoritou.
V prÛbûhu staletí pfiijala církev
mnoho pohansk˘ch vûrouãn˘ch
prvkÛ, svátkÛ a symbolÛ. KdyÏ se
objevily hlasy, které volaly proti to-
muto postupu, pfiisvojila si fiímská
církev v˘hradní právo vykládat
Bibli. Církev, a ne Bible, se stala ko-
neãnou autoritou (viz kapitola 1 té-
to knihy). Církev tvrdila, Ïe existují
dva zdroje BoÏí pravdy: 1. Písmo
svaté a 2. katolická tradice, kterou
tvofií spisy církevních otcÛ, v˘nosy
církevních koncilÛ, schválená vy-
znání víry a obfiady církve. V pfiípa-
dû, Ïe bylo církevní uãení podporo-
váno tradicí, ale ne Písmem, mûla

tradice pfiednost. Prostí vûfiící ne-
mají právo vykládat uãení, které
BÛh zjevil v Bibli. Tuto pravomoc
má pouze katolická církev.18

Úsvit nového dne. Ve ãtrnáctém sto-
letí volal Jan Viklef po reformaci
církve nejen v Anglii, ale v celém
kfiesÈanském svûtû. V dobû, kdy exis-
tovalo jen velmi málo opisÛ Bible,
poprvé pfieloÏil celou Bibli do ang-
liãtiny. Jeho uãení o spasení jedinû
skrze víru v Krista, jako i uãení o ne-
omylnosti Písma, se stalo základem
protestantské reformace. Jako jit-
fienka na úsvitu reformace se Viklef
snaÏil osvobodit Kristovu církev
z pout pohanství, které ji spoutáva-
lo v nevûdomosti. ZaloÏil hnutí, kte-
ré mûlo osvobodit mysl jednotli-
v˘ch vûfiících i celé národy ze sevfie-
ní náboÏenského bludu. Viklefovy
spisy oslovily Jana Husa, Jeron˘ma
PraÏského, Martina Luthera a mno-
ho dal‰ích.

Martin Luther – ohniv˘, impulziv-
ní a nekompromisní muÏ – byl
pravdûpodobnû nejsilnûj‰í osobnos-
tí reformace. Více neÏ kdokoli jin˘
vedl lidi zpût k Písmu a k velké evan-
gelijní pravdû o ospravedlnûní skrze
víru, zatímco nekompromisnû bro-
jil proti ospravedlnûní ze skutkÛ.

Luther hlásal, Ïe by lidé kromû
Písma nemûli pfiijímat Ïádnou ji-
nou autoritu. Tím se snaÏil zamûfiit
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pohled vûfiících vzhÛru – od lid-
sk˘ch skutkÛ, knûÏí a zásluÏnického
pokání ke Kristu jako jedinému
Prostfiedníku a Spasiteli. ¤íkal, Ïe je
nemoÏné lidsk˘mi skutky zmen‰it
vinu nebo se vyhnout trestu za
hfiích. Hfií‰níka mÛÏe zachránit je-
dinû pokání pfied Bohem a víra
v JeÏí‰e Krista. ProtoÏe BoÏí milost
je dar, nedá se koupit, hfií‰ník ji do-
stává zadarmo od Boha. Lidé mo-
hou mít nadûji ne proto, Ïe mají
odpustky, ale díky prolité krvi ukfii-
Ïovaného Spasitele.

Jako archeologická v˘prava nalézá
poklady pohfibené pod nánosy na-
shromáÏdûn˘mi za celá staletí, tak
i reformace odhalila dávno zapome-
nuté pravdy. Byla znovu objevena
pravda evangelia o ospravedlnûní
z víry, coÏ vedlo k novému ocenûní
jednou provÏdy pfiinesené smírné
obûti JeÏí‰e Krista, a také jeho zcela
postaãující veleknûÏské sluÏby. Re-
formace odmítla a opustila mnohá
nebiblická uãení, jako jsou napfií-
klad modlitby za mrtvé, uctívání sva-
t˘ch a jejich ostatkÛ, slavení m‰e,
uctívání Marie, oãistec, zásluÏnické
skutky, svûcená voda, knûÏsk˘ celi-
bát, rÛÏenec, inkvizice, transubstan-
ciace (pfiepodstatnûní), poslední
pomazání a závislost na tradici.

Protestant‰tí reformátofii témûfi
jednotnû ztotoÏÀovali papeÏsk˘
systém s „ãlovûkem hfiíchu“, „tajem-

stvím nepravosti“ a „mal˘m rohem“
z knihy Daniel, s mocností, která
mûla pronásledovat vûrn˘ BoÏí lid
bûhem 1260 let (podle Zj 12,6.14
a 13,5).19

Základem protestantismu se stala
zásada „Písmo, jedinû Písmo“ jako
mûfiítko víry a Ïivota. Reformátofii
podfiídili ve‰kerou lidskou tradici
vy‰‰í a koneãné autoritû Písma.
V otázkách víry nemÛÏe Ïádná au-
torita – papeÏ, koncil, církevní ot-
cové, králové nebo vûdci – ovládat
svûdomí. KfiesÈansk˘ svût se skuteã-
nû zaãal probírat ze spánku a nako-
nec byla v mnoha zemích vyhlá‰ena
náboÏenská svoboda.

Stagnující reformace

Reformace kfiesÈanské církve nemûla
skonãit v ‰estnáctém století. Refor-
mátofii vykonali mnoho, ale neobje-
vili ve‰keré svûtlo, které bûhem stale-
tí pohaslo. Vyvedli kfiesÈanství z hlu-
boké temnoty, ale pfiesto jakoby stále
bylo ve stínu. Zlomili Ïeleznou ruku
stfiedovûké církve, dali svûtu Bibli
a obnovili základy evangelia, ale ne-
staãili objevit dal‰í dÛleÏité pravdy.
Ve stínu zÛstaly i nadále pravdy jako
kfiest ponofiením, nesmrtelnost jako
dar, kter˘ Kristus dává pfii vzkfií‰ení
spravedliv˘ch, sedm˘ den jako biblic-
ká sobota a dal‰í (viz kapitoly 7, 14,
19 a 25 této knihy).
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Místo, aby reformace dále pokra-
ãovala, nástupci reformátorÛ pouze
upevÀovali to, ãeho bylo dosaÏeno.
Nezamûfiili svou pozornost na Bibli,
ale na slova a názory reformátorÛ.
Bylo jen málo tûch, ktefií objevili
nové pravdy, protoÏe vût‰ina odmít-
la jít dál, neÏ ãemu vûfiili první re-
formátofii. Následkem toho protes-
tantismus upadl do formalismu
a strnulosti a nadále pfieÏívaly omy-
ly, kter˘ch se bylo tfieba zbavit. Pla-
men reformace postupnû pohasí-
nal a protestantské církve se staly
chladn˘mi, formálními a samy po-
tfiebovaly reformu.

Poreformaãní éra sice byla napl-
nûna teologickou ãinností, ale du-
chovní pokrok byl jen velmi mal˘.
Frederic W. Farrar o tomto období
napsal: „Svobodu vystfiídalo otroc-
tví, obecné principy nahradily mi-
zerné základy, pravda se zmûnila
v dogmatismus, nezávislost v tradi-
ci, náboÏenství v systém. Îivou úctu
k Písmu nahradila mrtvá teorie in-
spirace. Geniální ortodoxie uvolnila
místo Ïelezné uniformitû a Ïivoto-
dárné my‰lení ustoupilo rozporupl-
né dialektice.“20 A aãkoli „reforma-
ce zlomila olovûné Ïezlo staré scho-
lastiky“, zavedly protestantské církve
„novou scholastiku, jejíÏ hÛl byla
Ïelezná“.21 Robert M. Grant nazval
tento nov˘ scholastick˘ pfiístup
„stejnû strnul˘m jako byla kaÏdá

stfiedovûká teologická struktura“.22

Protestanté „se prakticky sami spou-
tali omezeními sv˘ch konfesí“.23

Vypukly také spory. „Nikdy nebyla
doba, ve které by se lidé tolik zab˘-
vali odhalováním chyb druh˘ch,
nebo ve které by se naz˘vali tolika
uráÏliv˘mi jmény.“24 Tak se z dobré
zprávy stala válka slov. „Písmo jiÏ ne-
oslovuje srdce, ale kritick˘ rozum.“25

„Dogmata byla ortodoxní, vyhasla
v‰ak duchovnost. Teologie vítûzila,
láska v‰ak byla uha‰ena.“26

Ostatek

Navzdory odpadnutí a pronásledo-
vání v prÛbûhu 1260 let uchovávali
nûktefií vûfiící stále ãistotu apo‰tol-
ské církve. KdyÏ v roce 1798 skonãi-
lo 1260 let pronásledování, ukázalo
se, Ïe drak nedokázal zcela vyhladit
vûrn˘ BoÏí lid. Proti tûmto lidem sa-
tan smûfioval své dal‰í zniãující úto-
ky. Jak fiekl apo‰tol Jan: „Drak
v hnûvu vÛãi té Ïenû rozpoutal vál-
ku proti ostatnímu jejímu potom-
stvu (ostatku), proti tûm, kdo za-
chovávají pfiikázání BoÏí a drÏí se
svûdectví JeÏí‰ova.“ (Zj 12,17)

Co je ostatek? KdyÏ apo‰tol Jan popi-
suje boj draka se Ïenou a jejími po-
tomky, pouÏívá v˘raz „ostatní její
potomstvo“ (Zj 12,17). V˘raz vlast-
nû znamená „ti, kdo zÛstali“, „pozÛ-
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statek“. Bible pfiedstavuje ostatek ja-
ko malou skupinu BoÏího lidu, která
navzdory pohromám, válkám a od-
padnutí zÛstala Bohu vûrná. Tento
vûrn˘ ostatek byl oddenkem, kter˘
BÛh pouÏil, aby na zemi roz‰ífiil
svou viditelnou církev (2 Pa 30,6;
Ezd 9,14.15; Iz 10,20-22; Jr 42,2;
Ezd 6,8; 14,22).

BÛh povûfiil ostatek, aby vyhla‰o-
val jeho slávu a vedl jeho lid, roz-
pt˘len˘ po celém svûtû, k jeho „svaté
hofie Jeruzalému“, „hofie Sijón“ (Iz
37,31.32; 66,20; srov. Zj 14,1). O li-
dech, ktefií byli takto shromáÏdûni
Písmo fiíká: „Ti následují Beránka,
kamkoli jde.“ (Zj 14,4)

Zj 12,17 popisuje poslední osta-
tek v Bohem vyvolené linii vûrn˘ch
vûfiících – jeho oddan˘ch svûdkÛ
v posledních dnech pfied Kristov˘m
druh˘m pfiíchodem. Jaké jsou cha-
rakteristické znaky ostatku?

Vlastnosti ostatku. Apo‰tol Jan popi-
suje ostatek v ãase konce velice kon-
krétnû. Objevuje se po 1260 letém
pronásledování a tvofií ho ti, „kdo
zachovávají pfiikázání BoÏí a drÏí se
svûdectví JeÏí‰ova“ (Zj 12,17).

Jejich zodpovûdností je zvûstovat
v‰emu svûtu tûsnû pfied druh˘m
Kristov˘m pfiíchodem BoÏí závûreã-
né varování – poselství tfií andûlÛ ze
Zjevení 14 (Zj 14,6-12). I tato posel-
ství obsahují popis ostatku. Jsou to

ti, „ktefií zachovávají pfiíkazy BoÏí
a víru JeÏí‰ovu“ (Zj 14,12 Îilka).
V‰imnûme si blíÏe kaÏdého z tûchto
znakÛ.

1. JeÏí‰ova víra. BoÏí ostatek se vy-
znaãuje tím, Ïe má víru podobnou
té, kterou mûl JeÏí‰ Kristus. OdráÏí
JeÏí‰ovu neotfiesitelnou dÛvûru v Bo-
ha a v autoritu Písma. Vûfií, Ïe JeÏí‰
Kristus je prorock˘ Mesiá‰, Syn Bo-
Ïí, kter˘ pfii‰el jako Spasitel svûta.
Tato víra zahrnuje v‰echny biblické
pravdy – ty, kter˘m Kristus vûfiil
a které uãil. BoÏí ostatek bude hlá-
sat vûãné evangelium o spasení na
základû víry v JeÏí‰e Krista. Bude va-
rovat svût, Ïe nastává hodina BoÏí-
ho soudu a bude ostatní pfiipravo-
vat na setkání s Pánem, kter˘ má br-
zo pfiijít. Zapojí se do celosvûtového
misijního úsilí vydat lidem svûdec-
tví o Bohu (Zj 14,6.7; 10,11; Mt
24,14).

2. Pfiikázání BoÏí. Pravá víra v JeÏí‰e
Krista zavazuje ostatek, aby se fiídil
pfiíkladem svého Pána. Jan napsal:
„Kdo fiíká, Ïe v nûm zÛstává, musí Ïít
tak, jak Ïil on.“ (1 J 2,6) ProtoÏe Pán
JeÏí‰ zachovával pfiikázání svého
Otce, bude také ostatek zachovávat
BoÏí pfiikázání (J 15,10).

Jsou ostatkem BoÏího lidu, proto
musí b˘t jejich skutky v souladu s je-
jich vyznáním, jinak je vyznání bez-
cenné. Pán JeÏí‰ fiekl: „Ne kaÏd˘,
kdo mi fiíká ‘Pane, Pane’, vejde do
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království nebeského; ale ten, kdo
ãiní vÛli mého Otce v nebesích.“
(Mt 7,21) V síle, kterou jim dává
Kristus, mohou zachovávat BoÏí po-
Ïadavky, vãetnû v‰ech deseti pfiiká-
zání, která jsou BoÏím nemûnn˘m
morálním zákonem (Ex 20,1-17; Mt
5,17-19; 19,17; Fp 4,13).

3. JeÏí‰ovo svûdectví. Jan definuje
„JeÏí‰ovo svûdectví“ jako „ducha
proroctví“ (Zj 19,10). Ostatek bude
veden JeÏí‰ov˘m svûdectvím, které
je mu sdûleno prostfiednictv˘m da-
ru proroctví.

Tento dar Ducha se mûl projevo-
vat v cel˘ch dûjinách církve, „aÏ by-
chom v‰ichni dosáhli jednoty víry
a poznání Syna BoÏího, a tak do-
rostli zralého lidství, mûfieno mírou
Kristovy plnosti“ (Ef 4,13). Dar pro-
roctví je jedním z nejv˘znamnûj‰ích
znakÛ ostatku.

Prorocké vedení ãiní z ostatku
prorock˘ lid, kter˘ hlásá prorocké
poselství. Vûfiící mají proroctví po-
chopit a zvûstovat. Pravda zjevená
církvi ostatku jí pomáhá splnit pos-
lání pfiipravit svût na KristÛv návrat
(viz kapitola 17 této knihy).

Vznik ostatku v posledních dnech. Bib-
le naznaãuje, Ïe se ostatek objeví po
dobû velkého pronásledování (Zj
12,14-17). Události Francouzské re-
voluce, které otfiásly svûtem, a které
vyústily v zajetí papeÏe na konci ob-

dobí 1260 let (v r. 1798), a také na-
plnûní tfií velk˘ch vesmírn˘ch zna-
mení – pfii kter˘ch zemû, slunce,
mûsíc a hvûzdy svûdãily o blízkosti
Kristova návratu (viz kapitola 24 té-
to knihy) – to v‰e vedlo k velkému
oÏivení zájmu o studium Bible.
Rychle se roz‰ífiilo oãekávání bez-
prostfiedního JeÏí‰ova pfiíchodu. Po
celém svûtû mnoho kfiesÈanÛ po-
znalo, Ïe nade‰la „doba konce“ (Da
12,4).27

Naplnûní biblick˘ch proroctví bû-
hem druhé poloviny osmnáctého
a první poloviny devatenáctého sto-
letí dalo vzniknout silnému nadcír-
kevnímu hnutí, které se soustfiedilo
na nadûji druhého pfiíchodu. V kaÏ-
dé církvi bylo moÏné nalézt jedin-
ce, ktefií uvûfiili v blízk˘ KristÛv pfií-
chod – modlili se, pracovali a ãeka-
li na vyvrcholení lidsk˘ch dûjin.

Adventní nadûje mezi vûfiícími
podnítila ducha hluboké jednoty
a mnoho z nich se spojilo, aby svût
upozornili na KristÛv brzk˘ pfií-
chod. Adventní probuzení bylo
skuteãnû biblické mezidenominaã-
ní hnutí, které se soustfiedilo na Bo-
Ïí slovo a adventní nadûji.

âím více studovali Bibli, tím více
byli pfiesvûdãeni o tom, Ïe BÛh po-
volává „ostatek“, aby pokraãoval v ne-
dokonãené reformaci kfiesÈanské
církve. Sami ve sv˘ch církvích zakusi-
li nedostatek pravého reformaãního
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ducha a nezájem o studium Bible
a pfiípravu na druh˘ pfiíchod. Pfii stu-
diu Bible zji‰Èovali, Ïe zkou‰ky a zkla-
mání, kter˘mi je BÛh provedl, v nich
probudily hlub‰í duchovní zku‰e-
nost, která je spojila dohromady.
S vdûãností a pokorou pfiijali za své
BoÏí povûfiení, aby pokraãovali v re-
formaci, která církvi pfiinesla tolik ra-
dosti a moci. Uvûdomovali si, Ïe ta-
kové poslání mohou úspû‰nû splnit
pouze díky Kristovû milosti a moci,
a Ïe není dÛvodem, aby se cítili jak-
koli nadfiazeni.

Poslání ostatku

Proroctví knihy Zjevení jasnû pfied-
stavují poslání ostatku. Trojandûl-
ské poselství ze Zjevení 14,6-12 ob-
sahuje poselství ostatku, které pfii-
nese plnou a koneãnou obnovu
pravdy evangelia.28 Toto poselství tfií
andûlÛ obsahuje BoÏí odpovûì na
satanÛv svod, kter˘ se po svûtû roz‰í-
fií tûsnû pfied Kristov˘m návratem
(Zj 13,3.8.14-16). Hned po BoÏí po-
slední v˘zvû svûtu se Kristus vrátí,
aby sklidil úrodu (Zj 14,14-20).

Poselství prvního andûla
„Tu jsem vidûl jiného andûla, jak letí
stfiedem nebeské klenby, aby zvûsto-
val vûãné evangelium obyvatelÛm
zemû, kaÏdé rase, kmeni, jazyku i ná-
rodu. Volal mocn˘m hlasem: ‘Bojte

se Boha a vzdejte jemu ãest, neboÈ
nastala hodina jeho soudu; po-
kleknûte pfied tím, kdo uãinil ne-
be, zemi, mofie i prameny vod.’“ (Zj
14,6.7)
První andûl pfiedstavuje BoÏí osta-
tek, kter˘ svûtu nese vûãné evange-
lium. Toto evangelium je stejnou
dobrou zprávou o BoÏí nekoneãné
lásce, kterou hlásali dávní proroci,
ale také apo‰tolové (Îd 4,2). Osta-
tek nepfiedstavuje nûjaké jiné evan-
gelium – pouze potvrzuje, Ïe na
soudu mÛÏe b˘t hfií‰ník ospravedl-
nûn vírou a mÛÏe pfiijmout Kristovu
spravedlnost.

Toto poselství vyz˘vá svût k poká-
ní. Vybízí v‰echny, aby se „báli“,
uctívali Boha a vzdávali mu „slávu“
a ãest. Byli jsme stvofieni proto, aby-
chom sv˘mi slovy a ãiny vzdávali
Bohu ãest a slávu – „tím bude osla-
ven mÛj Otec, kdyÏ ponesete hojné
ovoce“ (J 15,8).

Jan pfiedpovídá, Ïe hnutí, které
bude pfiipravovat svût na KristÛv
druh˘ pfiíchod, poloÏí nov˘ dÛraz
na v˘zvu Bible k oslavování Boha.
Jako nikdy pfiedtím v dûjinách toto
hnutí bude zdÛrazÀovat novozá-
konní v˘zvu ke správcovství na‰ich
ÏivotÛ – „va‰e tûlo je chrámem
Ducha svatého“. Nemáme v˘sadní
právo na své tûlesné, morální a du-
chovní síly; to v‰e Kristus vykoupil
svou krví na Golgotû. „Proto sv˘m
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tûlem oslavujte Boha.“ (1 K 6,19.20)
„AÈ tedy jíte ãi pijete, ãi cokoli jiné-
ho dûláte, v‰ecko ãiÀte k slávû BoÏí.“
(1 K 10,31)

Skuteãnost, Ïe „pfii‰la hodina je-
ho soudu“, ãiní v˘zvu k pokání ve-
lice naléhavou (viz kapitola 23 této
knihy). Ve Zj 14,7 je fiecké slovo
krisis pfieloÏeno jako „soud, souze-
ní“, a ne jako „rozsudek“ (krima).
Vztahuje se na cel˘ proces soudu
vãetnû obÏaloby lidí pfied BoÏím
soudním tribunálem, zkoumání Ïi-
votních záznamÛ, rozsudek o osvo-
bození nebo vinû a zahrnuje i udû-
lení vûãného Ïivota nebo rozsudek
smrti (viz Mt 16,27; ¤ 6,23; Zj
22,12). Poselství o hodinû soudu
také vyhla‰uje BoÏí soud nad kaÏ-
d˘m odpadnutím (Da 7,9-11.26; Zj
17 a 18).

Poselství o soudu zvlá‰tû ukazuje
na dobu, kdy Kristus zahájil posled-
ní ãást veleknûÏské sluÏby v nebeské
svatyni a zaãal své dílo soudu (viz
kapitola 23 této knihy).

Toto poselství také vyz˘vá v‰echny
lidi k uctívání Stvofiitele. BoÏí v˘zvu
k uctívání Boha je tfieba vidût v pro-
tikladu k poÏadavku uctívat ‰elmu
a její obraz (Zj 13,3.8.15). Brzy se
bude muset kaÏd˘ rozhodnout me-
zi pravou a nepravou bohosluÏbou –
mezi uctíváním Boha podle jeho
vÛle (ospravedlnûní z víry), nebo
podle své vÛle (ospravedlnûní ze

skutkÛ). Tím, Ïe jsme vyzváni, aby-
chom poklekli „pfied tím, kdo uãi-
nil nebe, zemi, mofie i prameny
vod“ (Zj 14,7; srov. Ex 20,11), upo-
zorÀuje toto poselství na ãtvrté pfii-
kázání. Vede lidi k pravému uctívá-
ní Stvofiitele, ke zku‰enosti, která
v sobû zahrnuje respektování pa-
mátníku stvofiení – soboty, sedmé-
ho dne, Hospodinova dne odpo-
ãinku, kterou ustanovil pfii stvofiení
a potvrdil v Desateru (viz kapitola
19 této knihy). Poselství prvního
andûla, proto vyz˘vá k obnovení
pravé bohosluÏby tím, Ïe pfiedstavu-
je svûtu Krista jako Stvofiitele a Pána
biblické soboty. Ta je znamením
BoÏího stvofiení – znamením, na
které vût‰ina lidí zapomnûla.

BoÏí prozfietelností se zaãalo zvû-
stovat poselství, které obrací po-
zornost lidí k Bohu – Stvofiiteli teh-
dy, kdyÏ evoluãní filozofie dosáhla
obrovské popularity díky knize
Charlese Darwina O pÛvodu druhÛ
(1859). Hlásání poselství prvního
andûla je ochrannou zdí proti evo-
luãní teorii.

Nakonec tato v˘zva zahrnuje ob-
novu úcty k svatému BoÏímu záko-
nu, kter˘ po‰lapal „ãlovûk nepra-
vosti“ (2 Te 2,3). BÛh mÛÏe b˘t
oslaven jedinû tehdy, pokud bude
obnovena pravá bohosluÏba a vûfií-
cí budou Ïít podle zásad BoÏího
království.
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Poselství druhého andûla
„Padl, padl velik˘ Babylón, kter˘
opojil v‰echny národy sv˘m smil-
stvím a dal jim pít z poháru hnûvu.“
(Zj 14,8)
Mûsto Babylón od poãátku dûjin
symbolizovalo otevfienou vzpouru
proti Bohu. Bábelská vûÏ se stala pa-
mátníkem odpadnutí a symbolem
vzpoury (Gn 11,1-9). Neviditeln˘m
králem Babylóna byl Lucifer (sa-
tan) (Iz 14,4.12-14) a zdá se, Ïe po-
mocí tohoto mûsta chtûl uskuteãnit
svÛj hlavní plán – ovládnout lidstvo.
Spor mezi dobrem a zlem znázor-
Àuje v Bibli boj mezi BoÏím mûs-
tem Jeruzalémem a satanov˘m mûs-
tem Babylónem.

Bûhem prvních století kfiesÈan-
ství, kdy ¤ímané pronásledovali Ïidy
i kfiesÈany, mluví kfiesÈanská i Ïidov-
ská literatura o mûstu ¤ímu jako
o Babylónu.29 Mnozí se domnívají,
Ïe apo‰tol Petr pouÏil jméno Baby-
lón jako pseudonym pro ¤ím (1 Pt
5,13). V dÛsledku odpadnutí a pro-
následování vût‰ina protestantÛ
v období reformace i po ní mluvila
o fiímské církvi jako o duchovním
Babylónu (Zj 17), kter˘ je nepfiíte-
lem BoÏího lidu.30

Ve Zjevení Babylón oznaãuje Ïenu
nevûstku, matku v‰eho smilstva
a v‰ech ohavností na zemi (Zj 17,5).
Babylón znázorÀuje v‰echny odpad-
lé náboÏenské organizace a jejich

vedení, pfiedev‰ím v‰ak pfiedstavuje
velké náboÏenské odpadlické spoje-
ní mezi ‰elmou a jejím obrazem,
které zpÛsobí závûreãnou krizi po-
psanou ve Zj 13,15-17.

Poselství druhého andûla zjevuje
v‰eobecn˘ charakter babylónského
odpadnutí a jeho donucovacích
prostfiedkÛ, protoÏe fiíká, Ïe „opojil
v‰echny národy sv˘m smilstvím a dal
jim pít z poháru hnûvu“. „Víno“
Babylóna pfiedstavuje jeho bludné
uãení. Babylón bude nutit státní
moc, aby prosazovala v‰eobecné do-
drÏování jeho fale‰ného náboÏen-
ského uãení i jeho nafiízení.

„Smilstvo“ pfiedstavuje nezákonn˘
vztah mezi Babylónem a národy –
mezi odpadlou církví a civilní mocí.
Církev by mûla b˘t provdána za své-
ho Pána. JestliÏe hledá podporu
státu, opou‰tí svého muÏe a dopou-
‰tí se duchovního smilstva (srov. Ez
16,15; Jk 4,4).

Tento nedovolen˘ vztah ústí v tra-
gédii. Jan vidí obyvatele zemû „opilé“
fale‰n˘m uãením a samotn˘ Babylón
zpit˘ „krví svat˘ch a krví JeÏí‰ov˘ch
svûdkÛ“, ktefií odmítli pfiijmout jeho
nebiblické uãení a podfiídit se jeho
autoritû (Zj 17,2.6).

Babylón padá, protoÏe odmítá
poselství prvního andûla – evangeli-
um o spravedlnosti skrze víru ve
Stvofiitele. Stejnû jako bûhem nûko-
lika prvních staletí odpadla fiímská
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církev i dnes se mnoho protestantÛ
odch˘lilo od velk˘ch biblick˘ch
pravd reformace. Proroctví o pádu
Babylóna nachází pfiedev‰ím své
naplnûní ve velkém odklonu pro-
testantismu od ãistoty a jednodu-
chosti vûãného evangelia o osprave-
dlnûní z víry, které reformace kdysi
tak mocnû nesla.

Poselství druhého andûla bude
s blíÏícím se koncem nab˘vat na dÛ-
leÏitosti. Bude se blíÏit svému koneã-
nému naplnûní v dobû, kdy spojení
rÛzn˘ch náboÏensk˘ch organizací
odmítne poselství prvního andûla.
Poselství o pádu Babylóna se opa-
kuje ve Zj 18,2-4, kde se oznamuje
jeho úpln˘ pád. Toto poselství také
vyz˘vá ty z BoÏího lidu, ktefií jsou
stále v rÛzn˘ch náboÏensk˘ch sku-
pinách, tvofiících souãásti Babyló-
na, aby se od nûho oddûlili. Andûl
fiíká: „Vyjdi, lide mÛj, z toho mûsta,
nemûjte úãast na jeho hfií‰ích, aby
vás nestihly jeho pohromy.“ (Zj
18,4)31

Poselství tfietího andûla
„Kdo kleká pfied ‰elmou a pfied její
sochou, kdo pfiijímá její cejch na
ãelo ãi na ruku, bude pít víno Bo-
Ïího rozhorlení, které BÛh nalévá
nefiedûné do ãí‰e svého hnûvu; a bu-
de muãen ohnûm a sírou pfied sva-
t˘mi andûly a pfied Beránkem. A je-
ho muka neuhasnou na vûky vûkÛ

a dnem ani nocí nedojde pokoje
ten, kdo kleká pfied ‰elmou a jejím
obrazem a nechal si vtisknout její
jméno. Zde se ukáÏe vytrvalost sva-
t˘ch, ktefií zachovávají BoÏí pfiikázá-
ní a vûrnost JeÏí‰i.“ (Zj 14,9-12)
Poselství prvního andûla zvûstuje
vûãné evangelium a v˘z˘vá k obno-
vení pravého uctívání Boha jako
Stvofiitele, protoÏe se pfiiblíÏila ho-
dina jeho soudu. Druh˘ andûl varu-
je pfied formami uctívání, které ma-
jí svÛj pÛvod v ãlovûku a jdou proti
jasnému BoÏímu pfiíkazu. Tfietí an-
dûl hlásá nejváÏnûj‰í BoÏí varování
pfied uctíváním ‰elmy a její sochy,
coÏ v‰ichni, kdo odmítli evangeli-
um o ospravedlnûní z víry, nakonec
uãiní.

·elma popsaná ve Zj 13,1-10
pfiedstavuje spojení církve a státu,
které po mnoho století vládlo
v kfiesÈanském svûtû, a které apo‰tol
Pavel popisuje jako „ãlovûka nepra-
vosti“ (2 Te 2,2-4) a prorok Daniel
jako „mal˘ roh“ (Da 7,8.20-25; 8,9-
12). Socha (obraz) ‰elmy pfiedsta-
vuje takovou formu odpadlého ná-
boÏenství, která se projeví v dobû,
kdy se církve, které ztratily pravého
ducha reformace, spojí se státem
proto, aby své uãení vnutily ostat-
ním. V propojení církve a státu se
stanou dokonalou podobou té ‰el-
my – odpadlé církve, která pravé vû-
fiící pronásledovala po 1260 let.
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Proto ono pojmenování obraz (so-
cha) – napodobenina – ‰elmy.

Poselství tfietího andûla obsahuje
nejváÏnûj‰í a nejhrozivûj‰í v˘strahu
Bible. Ukazuje, Ïe lidé, ktefií se bû-
hem poslední pozemské krize pod-
fiídí lidské autoritû, budou místo
Boha uctívat ‰elmu a její sochu. Bû-
hem tohoto posledního konfliktu
vzniknou dvû rozdílné skupiny lidí.
Jedna bude obhajovat evangelium
lidsk˘ch smy‰lenek a bude uctívat
‰elmu a její sochu; tím na sebe svo-
lá nejstra‰nûj‰í soudy. Druhá skupi-
na bude v nápadném kontrastu Ïít
skuteãn˘m evangeliem a „zachová-
vat pfiikázání BoÏí a vûrnost JeÏí‰i“
(Zj 14,9.12). Závûreãn˘ spor se t˘ká
pravého a nepravého uctívání a sku-
teãného a fale‰ného evangelia. KdyÏ
se tento spor ve svûtû jasnû projeví,
pak lidé, ktefií odmítli BoÏí památ-
ník stvofiení – biblickou sobotu –
a rozhodli se zachovávat a ctít ne-
dûli, i kdyÏ si plnû uvûdomovali, Ïe
to není den, kter˘ pro bohosluÏbu
urãil BÛh, obdrÏí „cejch (peãeÈ) ‰el-
my“. Toto znamení je symbolem
vzpoury. ·elma si osobuje právo
zmûnit den bohosluÏby a poukazu-
je, Ïe si osobuje autoritu i nad Bo-
Ïím zákonem.32

Poselství tfietího andûla usmûrÀu-
je pozornost svûta na dÛsledky od-
mítání vûãného evangelia a BoÏího
poselství o obnovû pravého uctívá-

ní. Jasnû popisuje koneãn˘ v˘sledek
lidského rozhodnutí v otázce uctí-
vání. Není to jednoduché rozhod-
nutí, protoÏe aÈ uÏ se ãlovûk roz-
hodne pro cokoli, bude vÏdy trpût.
Lidé, ktefií se fiídí BoÏí vÛlí, zakusí
hnûv draka (Zj 12,17) a nakonec bu-
dou v nebezpeãí smrti (Zj 13,15),
zatímco na ty, kdo se rozhodli kla-
nût ‰elmû a její so‰e, dolehne sedm
posledních ran a nakonec budou
uvrÏeni do „hofiícího jezera“ (Zj 15;
16; 20,14.15).

I kdyÏ obû rozhodnutí s sebou ne-
sou utrpení, jejich v˘sledek se li‰í.
Lidé, ktefií uctívají Stvofiitele, budou
vysvobozeni ze smrtelného hnûvu
draka a spolu s Beránkem se posta-
ví na hofie Sijón (Zj 14,1; 7,2.4). Ty,
kdo se klaní ‰elmû a jejímu obrazu,
postihne pln˘ BoÏí hnûv a v pfiítom-
nosti svat˘ch andûlÛ a Beránka na-
konec zemfiou (Zj 14,9.10; 20,14).

KaÏd˘ ãlovûk si musí vybrat, komu
bude slouÏit. Buì se rozhodne pro
ospravedlnûní z víry, coÏ se projeví
tím, Ïe bude Boha uctívat zpÛso-
bem, kter˘ BÛh schválil; nebo si vy-
bere ospravedlnûní ze skutkÛ a bu-
de projevovat úctu zpÛsobem, kter˘
BÛh zakázal, ale kter˘ ‰elma a její
socha naopak vyÏadují – uctívání
podle lidského pojetí. BÛh tuto
druhou formu uctívání nemÛÏe pfiij-
mout, protoÏe na první místo ne-
klade BoÏí, ale lidská pfiikázání. Ta-
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Poznámky:

1. Nûktefií komentátofii se shodují v tom, Ïe
pfiekrásná záfie slunce, která obklopuje ãis-
tou Ïenu (Zj 12,1), pfiedstavuje svûtlo evan-
gelia Nového zákona, které pozemské církvi
dávalo sílu a nad‰ení. Mûsíc, odráÏející svût-
lo slunce, v˘stiÏnû symbolizuje odraz svûtla
evangelia Starého zákona v pfiedpovûdích
a obfiadech, které prorocky pfiedznamená-
valy kfiíÏ i toho, kter˘ pfiijde. Koruna s dva-
nácti hvûzdami symbolizuje kofieny církve
Starého zákona v praotcích dvanácti poko-
lení i rozvûtvení prostfiednictvím dvanácti
apo‰tolÛ v Novém zákonû.

2. O pfiepoãtu prorockého ãasu „rok za den“
hovofií 4. kapitola této knihy.

3. SDA Bible Commentary, 4. sv., str. 835.
4. Název „papeÏ“ pochází z latinského slova pa-

pa, které znamená „otec“, „biskup“... PapeÏ
je „fiímsk˘ biskup, hlava fiímskokatolické
církve“ (Webster’s New Universal Unabridged
Dictionary, 2. vyd. [New York, NY: Simon and
Schuster, 1979]).

5. PapeÏství je moÏné definovat jako systém
náboÏenské vlády, kde má svrchovanou au-
toritu papeÏ.

6. Dopis, Justinian papeÏovi Janovi, cit. v dopise
PapeÏ Jan Justiniánovi; viz Codex Justinianus,
kniha I., ozn. 1,8, Corpus Juris Civilis, spol. Pau-
lus Krueger, 12. vyd. (Berlin: Weidmannsche
Verlaglsbuchhandlung, 1959), 2. sv., str. 11
v The Civil Law, vyd. a pfiel. S. P. Scott,
(Cincinnati, OH: Central Trust Comp.,
1932), 12. sv. str. 11-13. Srov. Justiniani
Novellae (Justinian’s New Constitutions), 131.
Nová Konstituce, 2. kap., Corpus Juris Civilis,
comps. Rudolfus Schoell a Guilelmus Kroll,
7. vyd., 3. sv., str. 665, v Civil Law, 17. sv., str.
125. Viz také Don Neufeld a Julia Neuffer,
Seventh-day Adventist Bible Student’s Source Book
(Washington, D.C.: Review and Herald,
1962), str. 684.685.

7. Dopis, Justinián arcibiskupovi Epifanovi
z Konstantinopole, 26. bfiezen 533, v Codex
Justinianus, kniha I., ozn. 1,7, Corpus Juris
Civilis, vyd. Krueger, 2. sv., str. 8, cit. v Source
Book, str. 685.

to forma usiluje o ospravedlnûní na
základû lidsk˘ch skutkÛ, ne skrze ví-
ru, která spoãívá v úplném odevzdá-
ní se Bohu jako Stvofiiteli, Vyku-
piteli a Obnoviteli. V tomto smyslu
je tedy poselství tfietího andûla po-
selstvím o ospravedlnûní z víry.

BÛh má své dûti ve v‰ech církvích.
Prostfiednictvím církve ostatku v‰ak
hlásá poselství, které má obnovit je-
ho pravou bohosluÏbu. Volá svÛj
lid, aby vy‰el z odpadnutí a pfiipra-
vil se na KristÛv návrat. BoÏí ostatek
si uvûdomuje svou nedostateãnost

a slabost ve snaze splnit toto slavné
poslání a uznává, Ïe mnohé z BoÏích
dûtí se k nûmu je‰tû pfiipojí. Chápe,
Ïe tento závaÏn˘ úkol je moÏné vy-
konat jedinû z BoÏí milosti.

Ve svûtle brzkého pfiíchodu JeÏí‰e
Krista a nutnosti se pfiipravit na set-
kání s ním promlouvá ke kaÏdému
z nás BoÏí naléhavá a milostivá v˘zva:
„Vyjdi, lide mÛj, z toho mûsta, ne-
mûjte úãast na jeho hfií‰ích, aby vás
nestihly jeho pohromy. NeboÈ jeho
hfiíchy se navr‰ily aÏ k nebi a BÛh ne-
zapomnûl na jeho viny.“ (Zj 18,4.5)

Adventisté sedmého dne vûfií

212

Asd.II  5.3.2010 11:55  Stránka 212



Ostatek a jeho poslání

213

8. Viz napfi. heslo „persecution“ (pronásledo-
vání), Encyclopedia of Religion and Ethics, vyd.
James Hastings (New York, NY: Charles
Scribner’s Sons, 1917), 9. sv., str. 749-757;
John Dowling, The History of Romanism: From
the Earliest Corruptions of Christianity to the
Present Time, 10. vyd. (New York, NY: Edward
Walker, 1846), str. 237-616.

9. Tato rána váÏnû po‰kodila prestiÏ papeÏství,
ale neukonãila jeho vliv. Kniha Zjevení ve
13. kap., 3. v., zmiÀuje uzdravení „smrtelné
rány“ s náznakem oÏivení papeÏského vlivu.
V poslední dobû se papeÏství stává nejvliv-
nûj‰í náboÏenskou mocí na svûtû.

10. George Trevor, Rome: From the Fall of the
Western Empire (London: The Religious
Tract Society, 1868), str. 439.440; John
Adolphus, The History of France From the
Year 1790 to the Peace Concluded at Amiens in
1802 (London: George Kearsey, 1803, 2.
sv., str. 364-369. Viz také Source Book, str.
701.702).

11. Leroy E. Froom, The Prophetic Faith of Our
Fathers (Washington, D.C.: Review and
Herald, 1948), 2. sv., str. 765-782.

12. Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of
Catholic Doctrine (St. Louis, MO: B. Herder
Book Co., 1957), str. 27.28.

13. TamtéÏ, str. 27.
14. Uãení o papeÏské neomylnosti bylo nej-

dfiíve zaloÏeno na pfiedpokladu, Ïe (1)
„neomylnost jako pfiívlastek BoÏí církve
nutnû vypl˘vá z plnosti jejího vedení“; (2)
apo‰tol Petr byl neomyln˘ v uãení víry
a mravÛ, a (3) papeÏ zdûdil od Petra vlast-
nosti BoÏí církve. Z toho vypl˘valo, Ïe kdyÏ
papeÏ hovofií ex cathedra, „je neomyln˘m
uãitelem víry a mravÛ“ (Geiermann, str.
29). Latinsk˘ v˘raz ex cathedra znamená „ze
stolce“. Ve zmínce o papeÏovi se to vzta-
huje na jeho oficiální v˘roky adresované
katolické církvi.

15. O nárocích ve prospûch papeÏství, viz na-
pfi. Lucius Ferraris, „Pappa“, ã. 2.,
v Prompta Bibliotheca (Venice; Gaspar
Storti, 1772), 6. sv., str. 25-29, cit. v Source
Book, str. 680. O nárocích papeÏství samot-
ného, viz napfi. Encyclical Letter papeÏe
Lva XIII., 10. leden 1890 a 20. ãerven 1894
v The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII.

(New York, NY: Benziger Brothers, 1903),
str. 193.304. Viz také Source Book, str.
683.684.

16. Catechism of the Council of Trent for Paris
Priests, pfiel. John A. McHugh a Charles J.
Callan (New York, NY: Joseph F. Wagner,
Inc., nové vyd. 1958), str. 258.259. Viz také
Source Book, str. 614.

17. SDA Bible Commentary, 7. sv., str. 47.48.
18. The Creeds of Christendom, vyd. Philip Schaff,

6. rev. vyd. (Grand Rapids, MI: Baker,
1983), 2. sv., str. 79-83. Viz také Source Book,
str. 1041-1043.

19. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2. sv.,
str. 528-531.

20. TamtéÏ.
21. TamtéÏ.
22. Robert M. Grant, A Short History of

Interpretation of the Bible (Philadelphia, PA:
Fortress Press, 1984), str. 97.

23. Farrar, str. 361.
24. TamtéÏ., 363.
25. Grant, str. 97.
26. Farrar, str. 365.
27. O pÛvodu ostatkÛ, viz Froom, Prophetic Faith

of Our Fathers, 4. sv.; P. Gerard Damsteegt,
Foundations of the Seventh-day Adventist
Message and Mission (Grand Rapids, MI:
Wm. B. Eerdmans, 1977).

28. Srov. Damsteegt, „A Theology of Resto-
ration“ (konferenãní pfiíspûvek ke stému v˘-
roãí evangelizace, Andrews University, 4.
kvûten 1974).

29. Viz Midrash Rabbah on Canticles I. 6, 4;
Tertullian, Against Marcion, III, 13; Tertu-
llian, Answer to the Jews, 9.

30. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2. sv.,
str. 531.787.

31. SDA Bible Commentary, 7. sv., str. 828-831.
32. Katolická církev si osobuje právo na zmûnu

bohosluÏebného dne. „Otázka: Kter˘ den je
dnem odpoãinku? Odpovûì: Dnem odpoãin-
ku je sobota. Otázka: Proã svûtíme nedûli mís-
to soboty? Odpovûì: Nedûli svûtíme místo
soboty proto, Ïe katolická církev pfienesla
tento svátek ze soboty na nedûli.“ (Geier-
mann, str. 50). Viz také Source Book, str. 886.
Tento katechizmus dostal „apo‰tolské po-
Ïehnání“ papeÏe Pia X., 25. leden 1910
(tamtéÏ).
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Církev je jedno tûlo s mnoha údy, které
BÛh povolává z kaÏdého národa, poko-
lení, jazyku a lidu. V Kristu jsme nové
stvofiení. Nesmí nás dûlit rasové, kul-
turní, vzdûlanostní a národnostní roz-
díly nebo rozdíly mezi urozen˘mi a níz-
k˘mi, bohat˘mi a chud˘mi, mezi mu-
Ïem a Ïenou. V‰ichni jsme si rovni
v Kristu, kter˘ nás jedním Duchem spo-
jil se sebou a jednoho s druh˘m; ne-
strannû a bez v˘hrad si máme navzá-
jem slouÏit. Díky zjevení JeÏí‰e Krista
v Písmu máme podíl na stejné vífie
a nadûji a hlásáme v‰em jednotné svû-
dectví. Tato jednota má svÛj zdroj v jed-
notû trojjediného Boha, kter˘ nás pfiijal
za své dûti (¤ 12,4.5; 1 K 12,12-14; Mt
28,19.20; Î 133,1; 2 K 5,16.17; 
Sk 17,26.27; Ga 3,27.29; Ko 3,10-15; 
Ef 4,14-16; 4,1-6; J 17,20-23). 

Základní vûrouãné v˘roky, 13
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Duchovní stav uãedníkÛ nepfiestal
naplÀovat JeÏí‰e Krista úzkostí ani
poté, co dokonãil své pozemské dílo
(J 17,4). Tato obava ho trápila i v po-
slední veãer pfied jeho smrtí.

Îárlivost vyvolala hádku o to, kdo
je nejvût‰í a komu budou urãena
nejv˘znamnûj‰í místa v Kristovû
království. JeÏí‰ovo vysvûtlení, Ïe
pokora je podstatou jeho králov-
ství, a Ïe jeho praví následovníci se
stanou sluÏebníky, ktefií se budou
ochotnû obûtovat, aniÏ by ãekali
byÈ jen na podûkování, jako by do-
lehlo k hluch˘m u‰ím (L 17,10).
Dokonce i pfiíklad, kter˘ jim dal
tím, Ïe se sklonil, aby jim umyl no-
hy, protoÏe nikdo z nich tuto práci
nebyl ochoten udûlat, jako by také

215

Jednota
Kristova 
těla

13

Asd.II  5.3.2010 11:55  Stránka 215



vyznûl naprázdno (viz kapitola 15
této knihy).

Pán JeÏí‰ je Láska. Zástupy násle-
dovníkÛ pfiitahoval k sobû právû
sv˘m soucitem. Uãedníci nepocho-
pili tuto nesobeckou lásku, protoÏe
zÛstávali v zajetí zakofienûn˘ch pfied-
sudkÛ vÛãi tûm, kdo nebyli Ïidé, vÛ-
ãi Ïenám, „hfií‰níkÛm“ a chud˘m.
Tyto pfiedsudky je natolik zaslepily,
Ïe nevidûli v‰e zahrnující Kristovu
lásku, kterou Pán projevoval do-
konce i nejvíce nenávidûn˘m lidem.
KdyÏ ho uãedníci na‰li, jak hovofií
se samafiskou Ïenou ‰patné povûsti,
je‰tû nechápali, Ïe na polích, která
jsou zralá ke Ïni, roste obilí v‰ech
druhÛ pfiipravené ke sklizni.

Kristus ale nebyl svázán tradice-
mi, vefiejn˘m mínûním a dokonce
ani rodinn˘mi pouty. Jeho nesko-
nalá láska se sklánûla a obnovovala
hfiíchem naru‰ené lidstvo. Láska,
která jeho následovníky oddûlí od
lhostejného davu, bude dÛkazem,
Ïe jsou jeho prav˘mi uãedníky. Mûli
milovat tak, jak miloval on. Svût po-
zná, kdo jsou kfiesÈané – ne na zá-
kladû jejich vyznání, ale proto, Ïe
budou zjevovat Kristovu lásku (viz
J 13,34.35).

Dokonce i v Getsemanské zahra-
dû JeÏí‰ myslel pfiedev‰ím na jedno-
tu církve – na ty, ktefií pfii‰li „ze svû-
ta“ (J 17,6). Prosil svého Otce o jed-
notu v církvi, podobnou té, která

vládne mezi ním a Otcem. Pán JeÏí‰
se modlil, „aby v‰ichni [jeho násle-
dovníci] byli jedno, jako ty, Otãe, ve
mnû a já v tobû, aby i oni byli v nás,
aby tak svût uvûfiil, Ïe ty jsi mû po-
slal“ (J 17,21).

Taková jednota je nejmocnûj‰ím
svûdectvím církve, protoÏe je dÛka-
zem Kristovy nesobecké lásky k lid-
stvu. VÏdyÈ fiekl: „Já v nich a ty ve
mnû; aby byli uvedeni v dokonalost
jednoty a svût aby poznal, Ïe ty jsi
mû poslal a zamiloval sis je tak jako
mne.“ (J 17,23)

Biblická jednota a církev

Jakou jednotu mûl Kristus na mysli
pro viditelnou církev dne‰ní doby?
Jak je moÏné dosáhnout takové lás-
ky a jednoty? Co je jejím základem
a z ãeho se skládá? VyÏaduje jedno-
tvárnost, nebo dovoluje rozmani-
tost? Jak jednota pÛsobí?

Jednota Ducha. Duch svat˘ je hybnou
silou, která stojí v pozadí jednoty.
Jím jsou vûfiící vedeni do církve. Du-
chem jsou v‰ichni „pokfitûni v jed-
no tûlo“ (1 K 12,13). Tito pokfitûní
ãlenové mají Ïít v jednotû, kterou
apo‰tol Pavel popisuje jako „jedno-
tu Ducha“ (Ef 4,3).

Apo‰tol jmenuje základní prvky,
které tvofií jednotu Ducha: „Jedno
tûlo a jeden Duch, k jedné nadûji
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jste byli povoláni; jeden je Pán, jed-
na víra, jeden kfiest, jeden BÛh
a Otec v‰ech, kter˘ je nade v‰emi,
skrze v‰echny pÛsobí a je ve v‰ech.“
(Ef 4,4-6) Sedmkrát opakované slo-
vo jeden zdÛrazÀuje naprostou jed-
notu, kterou mûl apo‰tol Pavel na
mysli.

Duch svat˘ povolává lidi z kaÏdé-
ho národa a rasy. V‰ichni se kfitem
stávají údy jednoho tûla – tûla Kris-
tova, církve. A jak rostou v Kristu,
pfiestávají kulturní odli‰nosti pÛsobit
rozdûlení. Duch svat˘ bofií bariéry
mezi urozen˘mi a nízk˘mi, bohat˘-
mi a chud˘mi, mezi muÏem a Ïe-
nou. Jeden druhého si váÏí, protoÏe
si uvûdomují, Ïe v BoÏích oãích jsou
si rovni.

Tato jednota pÛsobí také v rámci
celku. To znamená, Ïe místní sbory,
aÈ jsou kdekoli, jsou si rovny. I kdyÏ
nûkteré z nich pfiijímají peníze
a misionáfie z jin˘ch zemí. Takové
duchovní spojení nezná Ïádnou
hierarchii. Domorodci i misionáfii
jsou si pfied Bohem rovni.

Jednotná církev má jednu nadûji –
„blaÏenou nadûji“ spasení, která se
naplní pfii „pfiíchodu slávy velikého
Boha a na‰eho Spasitele JeÏí‰e Kris-
ta“ (Tt 2,13). Tato nadûje je zdro-
jem pokoje a radosti a je silnou mo-
tivací pro jednotné svûdectví (Mt
24,14). Vede k promûnû, protoÏe
„kaÏd˘, kdo má tuto nadûji v nûho,

usiluje b˘t ãist˘, tak jako on je ãist˘“
(1 J 3,3).

Prostfiednictvím spoleãné víry –
osobní víry v smírnou obûÈ JeÏí‰e
Krista – se v‰ichni stávají souãástí
jednoho tûla. Jeden kfiest, kter˘
symbolizuje Kristovu smrt a vzkfií‰e-
ní (¤ 6,3-6), dokonale vyjadfiuje tu-
to víru, která svûdãí o jednotû
s Kristov˘m tûlem.

Nakonec Písmo uãí, Ïe je jeden
Duch, jeden Pán a jeden BÛh
a Otec. V‰echny prvky jednoty církve
mají svÛj základ v jednotû trojjediné-
ho Boha. „Jsou rozdílná obdarování,
ale tent˘Ï Duch; rozdílné sluÏby, ale
tent˘Ï Pán; a rozdílná pÛsobení mo-
ci, ale tent˘Ï BÛh, kter˘ pÛsobí v‰ec-
ko ve v‰ech.“ (1 K 12,4-6)

Rozsah jednoty. Vûfiící proÏívají jed-
notu my‰lení a názorÛ. V‰imnûme
si následujícího napomenutí. „BÛh
trpûlivosti a povzbuzení aÈ vám dá,
abyste jedni i druzí stejnû sm˘‰leli
po pfiíkladu Krista JeÏí‰e, a tak svor-
nû jednûmi ústy slavili Boha a Otce
na‰eho Pána JeÏí‰e Krista.“ (¤
15,5.6) „Prosím vás, bratfií, pro jmé-
no na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, abys-
te v‰ichni byli svorni a nemûli mezi
sebou roztrÏky, n˘brÏ abyste dosáhli
plné jednoty sm˘‰lení i pfiesvûdãe-
ní.“ (1 K 1,10) „Îijte v radosti, na-
pravujte své nedostatky, povzbuzuj-
te se, buìte jednomyslní, pokojní,
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a BÛh lásky a pokoje bude s vámi.“
(2 K 13,11)

BoÏí církev by tedy mûla zjevovat
jednotu cítûní, my‰lení a jednání.
Znamená to snad, Ïe by ãlenové
mûli mít naprosto totoÏné pocity,
my‰lenky a ãiny? Naznaãuje biblic-
ká jednota také uniformitu?

Jednota v rozmanitosti. Biblická jed-
nota neznamená jednotvárnost. Bib-
lick˘ obraz lidského tûla ukazuje, Ïe
jednota církve existuje v rozmani-
tosti.

Tûlo má mnoho orgánÛ a v‰echny
pfiispívají k dokonalé ãinnosti tûla.
KaÏd˘ z nich plní Ïivotnû dÛleÏité,
i kdyÏ odli‰né úkoly; Ïádn˘ orgán
není zbyteãn˘.

Stejn˘ princip platí i v církvi. BÛh
dává své dary, „jak sám chce“ (1 K
12,11), a tím vytváfií zdravou roz-
manitost, ze které má sbor uÏitek.
Ne v‰ichni ãlenové pfiem˘‰lejí stej-
n˘m zpÛsobem a ne v‰ichni mají
pfiedpoklady pro konání stejné prá-
ce. V‰ichni nicménû pracují pod
vedením stejného Ducha a budují
církev podle sv˘ch schopností da-
n˘ch Bohem.

Aby mohla církev splnit své poslá-
ní, musí se v ní uplatnit v‰echny da-
ry. Tyto dary mohou spoleãnû splnit
evangelizaãní poslání. Úspûch círk-
ve nespoãívá v tom, Ïe budou v‰ich-
ni ãlenové stejní a budou konat stej-

né dílo; jde spí‰e o to, aby ãlenové
konali Bohem svûfiené úkoly.

V pfiírodû ilustruje jednotu v roz-
manitosti vinná réva a její ratolesti.
Pán JeÏí‰ pouÏil obraz vinné révy,
aby popsal jednotu vûfiícího se se-
bou sam˘m (J 15,1-6). Ratolesti, tedy
vûfiící, jsou pokraãováním pravého
vinného kmene – JeÏí‰e Krista.
Jako se od sebe li‰í jednotlivé vûtve
a listy, stejnû tak i jednotliví kfiesÈa-
né jsou rozdílní. Pfiesto mezi nimi
existuje jednota, protoÏe v‰ichni
pfiijímají v˘Ïivu ze stejného zdroje
– vinného kmene. Jednotlivé rato-
lesti vinné révy jsou od sebe oddû-
lené, nespl˘vají jedna s druhou;
pfiesto v‰ak kaÏdá ratolest tvofií
s ostatními spoleãenství, pokud
jsou napojeny na stejn˘ kmen.
V‰echny pfiijímají v˘Ïivu ze stejné-
ho zdroje: sdílejí stejné Ïivotodár-
né hodnoty.

KfiesÈanská jednota tedy závisí na
tom, jak jsou ãlenové spojeni s Kris-
tem. Od nûj pfiichází moc, která ob-
novuje kfiesÈansk˘ Ïivot. On je zdro-
jem schopností a moci, která je ne-
zbytná k tomu, aby církev splnila
svÛj úkol. Spojení kfiesÈanÛ s Bo-
hem formuje jejich vkus, zvyky a Ïi-
votní styl. V Kristu jsou v‰ichni ãle-
nové navzájem spojeni a mají úãast
na spoleãném poslání. Pokud mu
ãlenové zÛstávají vûrni, odumírá so-
bectví a vzniká kfiesÈanská jednota,
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která jim umoÏÀuje vykonat poslá-
ní svûfiené Kristem.

I kdyÏ mají lidé v církvi rozdílnou
povahu, v‰echny vede Kristus, kter˘
je Hlavou. Navzdory tomu, Ïe exis-
tuje mnoho darÛ, je pouze jeden
Duch. Aãkoli se dary od sebe li‰í,
pÛsobí ve shodû. Je to „tent˘Ï BÛh,
kter˘ pÛsobí v‰ecko ve v‰ech“ 
(1 K 12,6).

Jednota víry. Rozmanitost darÛ v‰ak
neznamená rozmanitost ve vífie.
V posledních dnech budou BoÏí
církev tvofiit lidé, pro které je zákla-
dem vûãné evangelium – jejich Ïi-
voty se vyznaãují zachováváním Bo-
Ïích pfiikázání a vûrností JeÏí‰i (Zj
14,12). Spoleãnû svûtu hlásají BoÏí
pozvání ke spasení.

DÛleÏitost jednoty v církvi

Jednota je pro církev podstatnû dÛ-
leÏitá. Bez ní církev nesplní své sva-
té poslání.

Jednota umocÀuje úsilí církve. Ve svû-
tû rozdûleném odli‰n˘mi názory
a spory je láska a jednota mezi ãle-
ny církve, ktefií mají rozdíln˘ cha-
rakter, povahu a sklony, mocnûj‰ím
svûdectvím o poselství církve neÏ
cokoli jiného. Tato jednota posky-
tuje nesporn˘ dÛkaz o spojení vûfií-
cích s nebem a o platnosti jejich po-

vûfiení jako uãedníkÛ Kristov˘ch
(J 13,35). Dokazuje moc BoÏího
slova.

Spory mezi lidmi, ktefií se hlásí ke
kfiesÈanství, vyvolávají u nevûfiících
odpor a jsou pravdûpodobnû nej-
vût‰í pfiekáÏkou pfiijetí kfiesÈanství.
Opravdová jednota mezi vûfiícími
vyluãuje takov˘ postoj. Pravá jedno-
ta je pro svût hlavním dÛkazem
Kristov˘ch slov, Ïe je jejich Spasi-
telem (J 17,23).

Jednota zjevuje skuteãnost BoÏího krá-
lovství. Skuteãnû sjednocená po-
zemská církev ukazuje, Ïe její ãle-
nové to s oãekáváním spoleãného
Ïivota v nebi myslí váÏnû. Pozemská
jednota pfiedstavuje realitu BoÏího
vûãného království. Na lidech, ktefií
takov˘m zpÛsobem Ïijí, se naplní
slova Písma: „Jaké dobro, jaké bla-
ho tam, kde bratfii bydlí svornû!“
(Î 133,1)

Jednota svûdãí o síle církve. Jednota
pfiiná‰í sílu, nejednota oslabuje.
Církev mÛÏe skuteãnû vzkvétat a b˘t
silná pouze tehdy, kdyÏ jsou její ãle-
nové spojeni s Kristem i spolu na-
vzájem a spoleãnû pracují na zá-
chranû svûta. Jedinû tehdy jsou
v pravém slova smyslu „BoÏí spolu-
pracovníci“ (1 K 3,9 PetrÛ).

KfiesÈanská jednota je v˘zvou stále
se rozkládajícímu svûtu, zmítané-
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mu bezohledn˘m sobectvím. Jed-
notná církev nabízí odpovûì pro
spoleãnost rozdûlenou kulturnû,
rasovû a národnostnû. Sjednocená
církev odolá satanov˘m útokÛm.
Moci temnoty jsou bezmocné vÛãi
církvi, jejíÏ ãlenové se navzájem mi-
lují tak, jako je miloval Kristus.

Nádhern˘ a pozitivní dojem, kter˘
vyvolává sjednocená církev, lze pfii-
rovnat k v˘konu orchestru. KdyÏ hu-
debníci tûsnû pfied pfiíchodem diri-
genta ladí své nástroje a pfiipravují
se, nezní jejich hudba libozvuãnû.
Ale kdyÏ pfiijde dirigent, utichnou
chaotické tóny a v‰ichni se dívají jen
na nûj. KaÏd˘ ãlen orchestru je pfii-
praven hrát pod jeho vedením. Pod
taktovkou svého dirigenta hraje or-
chestr nádhernou hudbu.

„Jednota v Kristovû tûle je hrou
nástroje mého Ïivota ve velkém or-
chestru povolan˘ch, kde v‰ichni
hrají pod taktovkou boÏského Diri-
genta. Pod jeho vedením mÛÏeme
podle pÛvodní partitury stvofiení
pfiednést lidstvu symfonii BoÏí lás-
ky.“1

DosaÏení jednoty

JestliÏe má církev proÏívat jednotu,
musí b˘t BÛh i vûfiící zapojeni do
úsilí o její dosaÏení. Jak˘ je zdroj
jednoty, a jak ji lze získat? Jakou ro-
li mají vûfiící v tomto úsilí?

Zdroj jednoty. Písmo poukazuje na
to, Ïe zdrojem jednoty je: 1. Otcova
moc zachovávající jednotu (J 17,11),
2. Otcova sláva, kterou dal Kristus
sv˘m následovníkÛm (J 17,22), a 3.
Kristus Ïijící ve vûfiících (J 17,23).
Pfiítomnost Ducha svatého, „Ducha
Kristova“, uprostfied tûla Kristova, je
silou, která v‰echny ãásti spojuje
a udrÏuje v jednotû.

Tento vztah lze pfiirovnat ke stfie-
du kola a jeho paprskÛm; ãím blíÏe
ãlenové (paprsky kola) pfiicházejí
ke Kristu (stfied), tím více se pfiibli-
Ïují jeden ke druhému. „Tajemství
pravé jednoty v církvi a v rodinû ne-
spoãívá v diplomacii, ve zpÛsobu ve-
dení ani v nadlidském úsilí pfieko-
nat obtíÏe – i kdyÏ je to v‰echno po-
tfiebné – ale v jednotû s Kristem.“2

Duch svat˘ sjednocuje. Duch svat˘ ja-
ko „Duch KristÛv“ a „Duch pravdy“
pfiiná‰í jednotu.

1. Stfied jednoty. KdyÏ Duch svat˘
ovládne vûfiící, umoÏÀuje jim pfie-
konat pfiedsudky v oblasti kultury,
rasy, pohlaví, barvy pleti, národnos-
ti a postavení (viz Ga 3,26-28).
Duch svat˘ toho dosahuje tím, Ïe
pfiivádí do srdce ãlovûka Krista.
Lidé, ktefií obdrÏeli Ducha svatého,
se soustfieìují na Krista, ne na sebe.
Spojení vûfiících s Kristem vytváfií
také mezi nimi pouto jednoty, které
je ovocem v nich pfieb˘vajícího Du-
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cha. Tak bude mezi nimi ub˘vat roz-
dílÛ a budou sjednoceni ve svém
poslání vyvy‰ovat Krista.

2. Úloha duchovních darÛ pro dosa-
Ïení jednoty. Jak je moÏné dosáhnout
cíle – jednoty církve? Kristus zahájil
svou sluÏbu prostfiedníka u svého
Otce v nebesích, aby jasnû ukázal, Ïe
cíl, kter˘m je sjednocení jeho lidu,
není iluzí. Prostfiednictvím Ducha
svatého dal dary, jejichÏ cílem je vy-
tvofiit „jednotu víry“ mezi vûfiícími.

Pfii v˘kladu o tûchto darech apo‰-
tol Pavel uvedl, Ïe Kristus „jedny
povolal za apo‰toly, jiné za proroky,
jiné za zvûstovatele evangelia, jiné
za past˘fie a uãitele“. Tyto dary dal
BÛh církvi, „aby své vyvolené doko-
nale pfiipravil k dílu sluÏby – k bu-
dování Kristova tûla, aÏ bychom
v‰ichni dosáhli jednoty víry a po-
znání Syna BoÏího, a tak dorostli zra-
lého lidství, mûfieno mírou Kristovy
plnosti“ (Ef 4,11-13).

Cílem tûchto jedineãn˘ch darÛ je
rozvinout „jednotu Ducha“, aby
vznikla „jednota víry“ (Ef 4,3.13),
protoÏe pak uÏ budeme zralí a pevní
a „nebudeme nedospûlí, nebudeme
zmítáni a uná‰eni závanem kdejaké-
ho uãení – lidskou fal‰í, chytráctvím
a lstiv˘m svádûním k bludu“ (Ef
4,14; viz kapitola 16 této knihy).

Prostfiednictvím tûchto darÛ hlá-
sají vûfiící pravdu v lásce a rostou
v Krista, kter˘ je Hlavou církve –

rozvíjí dynamickou jednotu lásky.
Apo‰tol Pavel fiíká, Ïe z Krista „roste
celé tûlo, pevnû spojené klouby na-
vzájem se podpírajícími, a buduje
se v lásce podle toho, jak je kaÏdé
ãásti dáno“ (Ef 4,16).

3. Základ jednoty. Duch svat˘ pÛ-
sobí jako „Duch pravdy“ (J 15,26),
aby naplnil Kristovo zaslíbení. Jeho
úkolem je uvést vûfiící do ve‰keré
pravdy (J 16,13). Z toho jasnû vy-
pl˘vá, Ïe základem jednoty je prav-
da, jejímÏ stfiedem je JeÏí‰ Kristus.

Posláním Ducha je uvést vûfiící do
„pravdy, která je v JeÏí‰i“. Takové stu-
dium pravdy má sjednocující úãi-
nek. Av‰ak samotné studium pro vy-
tvofiení jednoty nestaãí. Pravou jed-
notu mÛÏe pfiinést pouze víra, Ïivot
a kázání pravdy, která je v JeÏí‰i
Kristu. Spoleãenství, duchovní dary
a láska jsou velmi dÛleÏité, ale jejich
plnost pfiichází v tom, kdo fiekl: „Já
jsem ta cesta, pravda i Ïivot.“ (J 14,6)
Kristus se modlil: „PosvûÈ je prav-
dou; tvoje slovo je pravda.“ (J 17,17)
Vûfiící musí pfiijmout svûtlo, které
vyzafiuje z BoÏího slova, aby mohli
proÏívat jednotu.

KdyÏ tato pravda naplní na‰e srd-
ce, zjemní, pozvedne a oãistí ná‰ Ïi-
vot a odstraní v‰echny pfiedsudky
a neshody.

Kristovo nové pfiikázání. Stejnû jako
ãlovûk, byla i církev uãinûna k ob-
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razu BoÏímu. Jako Otce, Syna a Du-
cha svatého spojuje láska, tak také
ãlenové církve si budou vzájemnû
projevovat lásku. Kristus pfiikázal
vûfiícím, aby svou lásku k Bohu pro-
jevovali tím, Ïe budou milovat dru-
hé jako sebe (Mt 22,39).

JeÏí‰ zÛstal principu lásky vûrn˘ aÏ
do smrti na Golgotû. Tûsnû pfied
svou smrtí zopakoval pfiíkaz, kter˘
vyslovil jiÏ dfiíve, a dal tak uãední-
kÛm nové pfiikázání: „To je mé pfii-
kázání, abyste se milovali navzájem,
jako jsem já miloval vás.“ (J 15,12;
srov. 13,34) Jako by jim fiíkal: „Îá-
dám vás, abyste neprosazovali svá
práva ve snaze dostat, co vám náleÏí,
ani nepodávejte Ïalobu, pokud jste
neobdrÏeli, co vám patfií. Îádám
vás, abyste odkryli svá záda, kdyÏ vás
chtûjí biãovat, abyste nastavili svou
tváfi, kdyÏ jste fale‰nû obviÀováni,
abyste sná‰eli zesmû‰Àování, pos-
mûch, bití, kfiíÏ i smrt, kdyÏ to vyÏa-
duje láska k druh˘m. ProtoÏe to
znamená milovat jiné, jako jsem já
miloval vás.“

1. NemoÏná moÏnost. Jak mÛÏeme
mít takovou lásku jako Kristus? To
je nemoÏné! Kristus Ïádá nemoÏné,
ale on to mÛÏe uãinit. On slíbil:
„A já, aÏ budu vyv˘‰en ze zemû, pfii-
táhnu v‰ecky k sobû.“ (J 12,32) VÏdyÈ
v tûle Kristovû jde o jednotu inkar-
naãní, jednotu vûfiících s Bohem
prostfiednictvím Slova, které se sta-

lo tûlem. Tato jednota je také vzta-
hová, protoÏe jde o jednotu vûfií-
cích zaloÏenou na jejich spoleãném
napojení na vinn˘ kmen – Krista.
A koneãnû, má také svÛj pÛvod na
golgotském kfiíÏi: právû tam se pro-
jevila láska, která posléze zaãíná ve
vûfiících klíãit.

2. Jednota pod kfiíÏem. KristÛv kfiíÏ je
nástroj, kter˘ pomáhá uskuteãÀovat
jednotu církve. Pouze tehdy, kdyÏ si
uvûdomíme, Ïe nemÛÏeme milovat
a ani nemilujeme jako JeÏí‰ Kristus,
jsme ochotni pfiiznat, Ïe potfiebuje-
me jeho trvalou pfiítomnost – a pak
uvûfiíme tomu, co fiíká: „Beze mne
nemÛÏete ãinit nic.“ (J 15,5) Právû
u kfiíÏe si uvûdomujeme, Ïe Kristus
nezemfiel jen za nás, ale za v‰echny li-
di na zemi. To znamená, Ïe miluje li-
di ze v‰ech národností, ras a spole-
ãensk˘ch tfiíd. Miluje v‰echny lidi
stejnû, bez ohledu na to, Ïe se od se-
be li‰í. To je dÛvod, proã má jednota
svÛj pÛvod v Bohu. Lidsk˘ zúÏen˘ po-
hled má sklon lidi rozdûlovat. KfiíÏ
prolomil lidskou slepotu a ukazuje,
jakou cenu mají lidé v BoÏích oãích.
Nikdo není bezcenn˘. KaÏd˘ ãlovûk
má své místo. JestliÏe Kristus miluje
v‰echny lidi, mûli bychom je milovat
i my.

KdyÏ Kristus pfiedpovûdûl, Ïe jeho
ukfiiÏování v‰echny potáhne k nû-
mu, mûl tím na mysli, Ïe pfiitaÏlivá
moc toho, kter˘ trpûl nejvíce ze
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v‰ech lidí, pfiinese jednotu jeho tû-
lu – církvi. V porovnání s hlubokou
propastí mezi nebem a námi, kte-
rou Kristus pfiekroãil, stává se mal˘
krok pfies ulici nebo mûsto vstfiíc
bratru bezv˘znamn˘m.

Golgota znamená: „Berte na sebe
bfiemena jedni druh˘ch.“ (Ga 6,2)
Kristus na sebe vzal bfiemeno celé-
ho lidstva; to ho pfiipravilo o Ïivot.
Nyní nám v‰ak mÛÏe dát Ïivot
a osvobodit nás, abychom mohli
pomáhat jeden druhému.

Kroky k jednotû. Jednota nevzniká sa-
ma od sebe. Vûfiící musí udûlat nû-
co pro to, aby jí dosáhli.

1. Jednota v domovû. Ideálním mís-
tem, kde se dá jednota vyzkou‰et, je
domov (viz kapitola 22 této knihy).
JestliÏe se nauãíme ve svém domovû
moudfie hospodafiit, jestliÏe budeme
laskaví, mírní, trpûliví a budeme mít
lásku, jejímÏ stfiedem je kfiíÏ, pak
budeme tyto principy uplatÀovat
i v církvi.

2. Snaha o jednotu. Nikdy nedo-
sáhneme jednoty, pokud o ni nebu-
deme vûdomû usilovat. Nikdy si ta-
ké nemÛÏeme samolibû myslet, Ïe
jsme jí jiÏ dosáhli. Musíme se o ni
dennû modlit a stále ji rozvíjet.

Mûli bychom odstranit neshody
a vyh˘bat se sporÛm o nepodstat-
n˘ch vûcech. Místo toho, abychom
se soustfiedili na to, co nás rozdûlu-

je, mûli bychom hovofiit o mnoha
vzácn˘ch pravdách, na kter˘ch se
shodujeme. Mluvme o jednotû
a modleme se o to, aby se naplnila
Kristova modlitba. Jen tak mezi ná-
mi mÛÏeme uskuteãÀovat jednotu
a soulad, kter˘ si BÛh pfieje.

3. Spolupráce pro dosaÏení spoleãného
cíle. Církev nebude jednotná, do-
kud nebude spoleãnû usilovat o hlá-
sání evangelia JeÏí‰e Krista. Toto
poslání je dokonalou pfiípravou
pro dosaÏení souladu. Uãí vûfiící, Ïe
jsou jednotliv˘mi ãástmi velké BoÏí
rodiny, a Ïe ‰tûstí celé církve závisí
na spokojenosti kaÏdého vûfiícího.

Ve své sluÏbû Kristus spojil obno-
vu du‰e s obnovou tûla. A kdyÏ po-
slal své uãedníky misijnû pracovat,
zdÛrazÀoval stejnou vûc: mûli kázat
a uzdravovat (L 9,2; 10,9).

I Kristova církev musí jak kázat –
slouÏit slovem, tak konat lékafiskou
misijní ãinnost. Ani jedna tato ãást
BoÏího díla nemÛÏe b˘t vykonává-
na nezávisle a nesmí se na ni sou-
stfiedit ve‰kerá pozornost. Na‰e prá-
ce pro záchranu lidí by se mûla vy-
znaãovat, stejnû jako v Kristov˘ch
dnech, vyváÏeností a spoluprácí.

Lidé, ktefií se zapojili do nejrÛz-
nûj‰ích druhÛ práce v církvi, musí
úzce spolupracovat, pokud chtûjí
mocn˘m zpÛsobem zvûstovat svûtu
pozvání evangelia. Nûktefií lidé ma-
jí pocit, Ïe jednota pfiiná‰í naprosté
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sjednocení pro úãinné zvûstování.
Nicménû obraz tûla naznaãuje, Ïe
je dÛleÏit˘ kaÏd˘ orgán, aÈ velk˘ ne-
bo mal˘. Spolupráce – ne soupefie-
ní – je BoÏím plánem pro jeho ce-
losvûtové dílo. Tak se jednota Kris-
tova tûla stává projevem Kristovy
nesobecké lásky, která se tak velko-
lepû projevila na kfiíÏi.

4. Rozvíjení globální perspektivy.
Církev neprojevuje pravou jednotu,
pokud aktivnû nebuduje BoÏí dílo
na celém svûtû. Církev by mûla uãi-
nit v‰e, co je v jejích silách, aby se
vyhnula národnostnímu, kulturní-
mu nebo regionálnímu separatis-
mu. Aby vûfiící z rÛzn˘ch národÛ
dosáhli jednoty v názorech, zámû-
rech a ãinnosti, musí se spolu set-
kávat a vzájemnû si slouÏit. Církev
musí dbát na to, aby nepodporova-
la separatistické národnostní zájmy,
které by ‰kodily jejímu jednotnému
celosvûtovému úsilí. Vedení církve
musí hájit rovnost a jednotu a musí
dbát na to, aby se v jedné zemi ne-
rozvíjely programy nebo se nepofii-
zovalo zafiízení, které by bylo nutné
financovat z prostfiedkÛ urãen˘ch
na budování díla v jiné ãásti svûta.

5. Vyhnout se postoji, kter˘ rozdûluje.
Sobectví, p˘cha, sebedÛvûra, sobû-
staãnost, nadfiazenost, pfiedsudky,
kritika, pomlouvání a hledání chyb
mezi vûfiícími podporuje v církvi
vznik nejednoty. âasto se za takov˘-

mi postoji skr˘vá ztráta první lásky
v kfiesÈanské zku‰enosti. Nov˘ pohled
na BoÏí dar v Kristu, kter˘ zemfiel na
Golgotû, mÛÏe obnovit lásku jedno-
ho k druhému (1 J 4,9-11). BoÏí mi-
lost, zprostfiedkovaná Duchem sva-
t˘m, mÛÏe potlaãit moÏné zdroje ne-
jednoty v lidském srdci.

KdyÏ se v jednom novozákonním
sboru objevil problém nejednoty,
apo‰tol Pavel tomuto sboru poradil,
aby „Ïili z moci BoÏího Ducha“ (Ga
5,16). Ve vytrvalé modlitbû bychom
mûli prosit o vedení Duchem, kter˘
nás povede k jednotû. Îivot z moci
Ducha pfiinese ovoce Ducha – lás-
ku, radost, pokoj, trpûlivost, laska-
vost, dobrotu, vûrnost, tichost a se-
beovládání (Ga 5,22.23). To je úãin-
n˘ lék proti nejednotû.

Jakub upozorÀuje na jin˘ druh
nejednoty zaloÏené na tom, jak se
chováme k lidem, ktefií jsou bohatí
nebo zastávají vysoké postavení. Sil-
n˘mi slovy odsuzuje stranictví:
„JestliÏe v‰ak nûkomu straníte, do-
pou‰títe se hfiíchu a zákon vás
usvûdãuje z pfiestoupení.“ (Jk 2,9)
ProtoÏe BÛh nikomu nestraní (Sk
10,34), nemûli bychom prokazovat
nûkter˘m ãlenÛm církve vût‰í úctu
pro jejich postavení, bohatství nebo
schopnosti. MÛÏeme si jich váÏit, ale
nemûli bychom si myslet, Ïe jsou ne-
beskému Otci draÏ‰í neÏ nejnepatr-
nûj‰í z BoÏích dûtí. Kristus takov˘
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postoj uvádí na pravou míru: „Co-
koli jste uãinili jednomu z tûchto
m˘ch nepatrn˘ch bratfií, mnû jste
uãinili.“ (Mt 25,40) BÛh je pfiedsta-
ven v osobû toho nejmen‰ího stejnû
jako v ãlovûku s nejvût‰ím poÏehná-
ním. V‰ichni jsou jeho dûti a jsou
pro nûj stejnû dÛleÏití.

Ná‰ Pán, Syn ãlovûka, se stal brat-
rem kaÏdého Adamova potomka.
Tak i my, jako Kristovi následovníci,
jsme povoláni, abychom na základû
stejného sm˘‰lení a poslání hlásali
na‰im bratrÛm a sestrám z kaÏdé
„rasy, kmene, jazyku a národu“ (Zj
14,6) poselství o záchranû.

Jednota Kristova tûla
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Kfitem vyznáváme svou víru ve smrt
a zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista a svûd-
ãíme, Ïe jsme zemfieli hfiíchu a chceme
Ïít nov˘m Ïivotem. Takto uznáváme
Krista za svého Pána a Spasitele, stá-
váme se jeho lidem a jsme pfiijati za
ãleny jeho církve. Kfiest je symbolem
na‰eho spojení s Kristem, odpu‰tûní
na‰ich hfiíchÛ i toho, Ïe jsme pfiijali
Ducha svatého. Je potvrzením víry
v JeÏí‰e Krista, jakoÏ i znamením po-
kání a koná se ponofiením do vody.
Kfiest následuje po dÛkladném vyuão-
vání z Bible a pfiijetí jejího uãení
(Mt 28,19.20; ¤ 6,1-6; Ko 2,12.13; 
Sk 2,38; 16,30-33; 22,16). 

Základní vûrouãné v˘roky, 14
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14
Nyangwira, vûfiící Ïena ze stfiední
Afriky, nepovaÏovala kfiest pouze za
otázku volby. Více neÏ rok se záj-
mem studovala Bibli. TouÏila stát se
kfiesÈankou.

Jednoho veãera se chtûla se sv˘m
manÏelem podûlit o to, co poznala.
Av‰ak rozhnûvan˘ manÏel, vykfiikl:
„Ve vlastním domû nestrpím takové
náboÏenství. Pokud se tím bude‰
dál zab˘vat, zabiji tû.“ I kdyÏ tím by-
la zdrcena, pokraãovala dále ve stu-
diu a brzy byla rozhodnuta nechat
se pokfitít.

Dfiíve, neÏ ode‰la ke kfitu, Nyan-
gwira uctivû poklekla pfied sv˘m
manÏelem a fiekla mu, Ïe bude po-
kfitûna. Vzal do ruky svÛj velk˘ lovec-
k˘ nÛÏ a zvolal: „UÏ jsem ti fiekl, Ïe
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nechci, abys byla pokfitûna. V den,
kdy bude‰ pokfitûna, tû zabiji.“

Nyangwira ode‰la, rozhodnutá
následovat svého Pána, ale v u‰ích jí
stále znûla manÏelova hrozba.

Pfiedtím, neÏ vstoupila do vody,
vyznala své hfiíchy a odevzdala svÛj
Ïivot Spasiteli, protoÏe nevûdûla,
zdali toho dne pro svého Spasitele
svÛj Ïivot také nepoloÏí. KdyÏ byla
pokfitûná, její srdce naplnil pokoj.

KdyÏ se vrátila domÛ, pfiinesla své-
mu manÏelovi nÛÏ.

„Byla jsi pokfitûna?,“ hnûvivû se jí
zeptal.

„Ano,“ odpovûdûla Nyangwira
jednodu‰e. „Zde je nÛÏ.“

„Jsi pfiipravena zemfiít?“
„Ano, jsem.“
Její odvaha v‰ak manÏela natolik

ohromila, Ïe nebyl schopen svou
hrozbu naplnit.1

Je kfiest dÛleÏit˘?

Je kfiest nûãím, kvÛli ãemu se vypla-
tí riskovat Ïivot? VyÏaduje BÛh sku-
teãnû kfiest? Závisí spasení ãlovûka
na tom, zdali je pokfitûn?

JeÏí‰Ûv pfiíklad. Jednoho dne opustil
Pán JeÏí‰ tesafiskou dílnu v Naza-
retu, rozlouãil se s rodinou a ode‰el
k Jordánu, kde kázal jeho bratranec
Jan. Pfiistoupil k Janovi a poÏádal jej,
aby ho pokfitil. Pfiekvapen˘ Jan mu

v tom bránil: „Já bych mûl b˘t po-
kfitûn od tebe, a ty jde‰ ke mnû?“

JeÏí‰ mu odpovûdûl: „PfiipusÈ to
nyní; neboÈ tak je tfieba, abychom
naplnili v‰ecko, co BÛh Ïádá.“ (Mt
3,13-15)

JeÏí‰Ûv kfiest dal jednou provÏdy
tomuto obfiadu2 BoÏí peãeÈ (Mt
3,13-17; srov. 21,25). Kfiest je pro-
jevem spravedlnosti, na které mo-
hou mít podíl v‰ichni. ProtoÏe byl
pokfitûn i bezhfií‰n˘ Kristus, aby se
naplnilo „v‰ecko, co BÛh Ïádá“,
mûli bychom i my, hfií‰ní lidé, udû-
lat totéÏ.

JeÏí‰ovo pfiikázání. Na konci své sluÏ-
by Kristus pfiikázal sv˘m uãední-
kÛm: „Jdûte ke v‰em národÛm a zís-
kávejte mi uãedníky, kfitûte je ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého
a uãte je, aby zachovávali v‰ecko, co
jsem vám pfiikázal.“ (Mt 28,19.20)

Tímto povûfiením Kristus jasnû
ukázal, Ïe vyÏaduje, aby byli pokfitû-
ni ti, kdo se chtûjí stát souãástí jeho
církve, jeho duchovního království.
KdyÏ prostfiednictvím Kristov˘ch
následovníkÛ Duch svat˘ vede lidi
k pokání a k pfiijetí Pána JeÏí‰e jako
Spasitele, mají b˘t pokfitûni ve jmé-
no trojjediného Boha. Jejich kfiest
by mûl b˘t znamením toho, Ïe na-
vázali osobní vztah s Kristem a zavá-
zali se Ïít v souladu se zásadami jeho
království milosti. Kristus zakonãil
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svÛj pfiíkaz kfitít uji‰tûním: „A hle, já
jsem s vámi po v‰ecky dny aÏ do sko-
nání tohoto vûku.“ (Mt 28,20)

Po Kristovû nanebevstoupení apo‰-
tolové zvûstovali nezbytnost a nalé-
havost kfitu (Sk 2,38; 10,48; 22,16).
Zástupy pfiijímaly autoritu Otce,
Syna a Ducha svatého a nechávaly
se pokfitít. Tak se utváfiela novozá-
konní církev.

Kfiest a spasení. Kristus uãil, Ïe „kdo
uvûfií a pfiijme nov˘ kfiest, bude spa-
sen“ (Mk 16,16). V apo‰tolské círk-
vi následoval kfiest automaticky po-
té, co vûfiící pfiijal JeÏí‰e Krista. Byl
potvrzením víry nového vûfiícího
(srov. Sk 8,12; 16,30-34).

Pro znázornûní vztahu mezi kfitem
a spasením Petr poukázal na zku‰e-
nost Noeho. Pfied potopou dosáhl
hfiích takov˘ch rozmûrÛ, Ïe BÛh pro-
stfiednictvím Noeho varoval lidi, Ïe
pokud nebudou ãinit pokání, za-
hynou. Pouze osm lidí uvûfiilo
a vstoupilo do archy; a tak „z vody by-
lo zachránûno jenom osm lidí. To je
pfiedobraz kfitu, kter˘ nyní zachraÀu-
je nás. Nejde v nûm zajisté o odstra-
nûní tûlesné ‰píny, n˘brÏ o dobré
svûdomí, k nûmuÏ se pfied Bohem
zavazujeme – na základû vzkfií‰ení
JeÏí‰e Krista“ (1 Pt 3,20.21).

Petr vysvûtluje, Ïe jsme kfitem za-
chránûni stejnû, jako byl Noe za-
chránûn skrze vodu. Samozfiejmû,

Ïe Noeho zachránil BÛh, ne voda
potopy. Analogicky je to krev Kris-
tova, ne voda kfitu, která odstraÀuje
hfiích vûfiícího. „Ale kfiest stejnû ja-
ko [Noemova] poslu‰nost, která se
projevila tím, Ïe vstoupil do archy,
je odpovûdí ‘dobrého svûdomí’ vÛ-
ãi Bohu. KdyÏ ãlovûk díky BoÏí mo-
ci odpoví, spasení, získané vzkfií‰e-
ním JeÏí‰e Krista, se pro nûj stává
skuteãností.“3

Nicménû, i kdyÏ je kfiest úzce spo-
jen se spasením, pfiesto spasení ne-
zaruãuje.4 Pavel povaÏuje za symbo-
lické znázornûní kfitu vyjití Izraele:5
„Chtûl bych vám pfiipomenout, bra-
tfií, Ïe na‰i praotcové byli v‰ichni
pod oblakov˘m sloupem, v‰ichni
pro‰li mofiem, v‰ichni byli kfitem
v oblaku a mofii spojeni s Moj-
Ïí‰em, v‰ichni jedli t˘Ï duchovní
pokrm a pili t˘Ï duchovní nápoj.“
(1 K 10,1-4, Îilka) „Ponofieni“ do
vody – oblak nad nimi a po obou
stranách voda – tak byl Izraelsk˘
národ symbolicky pokfitûn, kdyÏ
pro‰el Rud˘m mofiem. Pfiesto, na-
vzdory této zku‰enosti, „se vût‰ina
z nich Bohu nelíbila“ (1 K 10,5, Îil-
ka). Podobnû ani dnes kfiest auto-
maticky nezaji‰Èuje spasení. Zku-
‰enost Izraele byla napsána „k na-
pomenutí nám, které zastihl pfie-
lom vûkÛ. A proto ten, kdo si mys-
lí, Ïe stojí, aÈ si dá pozor, aby nepa-
dl.“ (1 K 10,11.12)
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„Jeden kfiest“

ZpÛsoby, jak˘mi se v rÛzn˘ch kfies-
Èansk˘ch církvích vykonává kfiest, se
li‰í. Nûktefií provádûjí kfiest ponofie-
ním; jiní pokropením nebo politím.
Znamením jednoty, kterou Duch
vná‰í do BoÏí církve, je obfiad „jed-
noho kfitu“ (Ef 4,5).6 Co fiíká Bible
o v˘znamu slova kfitít, o samotném
provádûní kfitu a o jeho duchovním
v˘znamu?

V˘znam slova „kfitít“. ¤ecké sloveso
baptizo je odvozeno ze slovesa bapto,
které znamená „ponofiit do, nebo
pod“.7 KdyÏ se sloveso babtizo vzta-
huje na kfiest vodou, je v nûm obsa-
Ïena my‰lenka ponofiení nebo po-
hrouÏení ãlovûka pod vodu.8

V Novém zákonû se sloveso kfitít
pouÏívá 1. ve vztahu ke kfitu vodou
(napfi. Mt 3,6; Mk 1,9; Sk 2,41); 2. ja-
ko obraz Kristova utrpení a smrti
(Mt 20,22.23; Mk 10,38.39; L 12,50);
3. v souvislosti s pfiíchodem Ducha
svatého (Mt 3,11; Mk 1,8; L 3,16,
J 1,33; Sk 1,5; 11,16) a 4. pfii obmytí
nebo rituálním um˘vání rukou (Mk
7,3.4; L 11,38). Tento ãtvrt˘ v˘skyt
oznaãuje um˘vání pro oãi‰tûní cere-
moniální neãistoty a není ho moÏné
pouÏít k ospravedlnûní kfitu poli-
tím.9 Podstatné jméno kfiest Písmo
pouÏívá jak pro kfiest vodou, tak
i pro Kristovu smrt (Mt 3,7; 20,22).

J. K. Howard podot˘ká, Ïe Nov˘
zákon neposkytuje „Ïádn˘ dÛkaz, Ïe
by apo‰tolové kfitili pokropením; ve
skuteãnosti v‰echny doklady ukazu-
jí, Ïe tento zpÛsob byl zaveden po-
zdûji“.10

Kfiest v Novém zákonû. Pfiíklady kfitu
vodou v Novém zákonû svûdãí
o kfitu ponofiením. âteme, Ïe Jan
kfitil v fiece Jordánu (Mt 3,6; srov.
Mk 1,5) a „v Ainon, blízko Salim,
protoÏe tam byl dostatek vody“
(J 3,23). Pouze kfiest ponofiením vy-
Ïaduje „dostatek vody“.

Jan pokfitil Pána JeÏí‰e ponofie-
ním. Pokfitil ho „v Jordánu“ a po
kfitu Pán JeÏí‰ „vystoupil z vody“ (Mk
1,9.10; srov. Mt 3,16).11

Apo‰tolská církev také kfitila po-
nofiením. KdyÏ evangelista Filip
kfitil etiopského dvofiana, oba „se-
stoupili do vody“ a „vystoupili z vo-
dy“ (Sk 8,38.39).

Kfiest v dûjinách. V pfiedkfiesÈanském
období kfitili Ïidé své prozelyty po-
nofiením. Esejci v Kumránu také
kfitili ponofiením, a to jak své ãleny,
tak i novû obrácené.12

DÛkazem toho, Ïe prvokfiesÈanská
církev kfitila ponofiením, jsou mal-
by v katakombách a chrámech, mo-
zaiky na podlahách, stûnách i stro-
pech, plastické reliéfy a kresby ve
star˘ch exempláfiích Nového záko-
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na. To v‰e „naprosto jasnû svûdãí
o tom, Ïe ponofiení byl bûÏn˘ zpÛ-
sob kfitu v kfiesÈanské církvi bûhem
prvních deseti aÏ ãtrnácti století“.13

Kfititelnice ve star˘ch katedrálách,
kostelech a zfiíceninách v severní
Africe, Turecku, Itálii, Francii i v ji-
n˘ch zemích stále svûdãí o staroby-
losti tohoto zpÛsobu kfitu.14

V˘znam kfitu

V˘znam kfitu je úzce spojen s jeho
zpÛsobem. Alfred Plummer fiekl:
„Pln˘ v˘znam kfitu je moÏné vidût
pouze tehdy, kdyÏ se provádí pono-
fiením.“ 15

Symbol Kristovy smrti a vzkfií‰ení.
Jako pfiikrytí vodou symbolizovalo
obrovské souÏení a trápení (Î 42,8;
69,3; 124,4.5), tak i JeÏí‰Ûv kfiest vo-
dou prorocky znázorÀoval jeho utr-
pení, smrt a pohfibení (Mk 10,38;
L 12,50); jeho vystoupení z vody na-
znaãovalo jeho následné vzkfií‰ení
(¤ 6,3-5).

Kfiest by nemûl Ïádn˘ v˘znam jako
symbol Kristova utrpení „kdyby
kfiesÈanská církev pouÏívala jin˘ zpÛ-
sob kfitu neÏ ponofiení“. Proto „nej-
silnûj‰ím argumentem pro kfiest po-
nofiením je dÛvod teologick˘“.16

Symbol smrti hfiíchu a Ïivota s Bohem.
Prostfiednictvím kfitu vstupují vûfiící

do zku‰enosti utrpení na‰eho Pána.
Pavel fiekl: „Nevíte snad, Ïe v‰ichni,
ktefií jsme pokfitûni v Krista JeÏí‰e,
byli jsme pokfitûni v jeho smrt? Byli
jsme tedy kfitem spolu s ním po-
hfibeni ve smrt, abychom...i my
vstoupili na cestu nového Ïivota“
(¤ 6,3.4).

Na úzk˘ vztah vûfiícího s Kristem
ukazují v˘razy jako „pokfitûni v Kris-
ta JeÏí‰e“, „pokfitûni v jeho smrt“
a „kfitem pohfibeni ve smrt“. J. K. Ho-
ward poznamenává: „V symbolic-
kém obfiadu kfitu, má vûfiící podíl
na Kristovû smrti, která se ve sku-
teãném smyslu stává jeho vlastní
smrtí; pak se vûfiící podílí na
Kristovû vzkfií‰ení, která se stává zá-
roveÀ jeho vlastním vzkfií‰ením.“17

Co vypl˘vá z této úãasti vûfiícího na
utrpení na‰eho Pána?

1. Smrt hfiíchu. V kfitu „jsme s ním
sjednoceni, protoÏe máme úãast na
jeho [Kristovû] smrti“ (¤ 6,5), jsme
ukfiiÏováni „spolu s Kristem“ (Ga
2,19). To znamená, Ïe „star˘ ãlovûk
v nás byl spolu s ním ukfiiÏován, aby
tûlo ovládané hfiíchem bylo zbave-
no moci a my uÏ hfiíchu neotroãili.
VÏdyÈ ten, kdo zemfiel, je vysvobo-
zen z moci hfiíchu“ (¤ 6,6.7).

Vûfiící se zfiekli svého minulého
zpÛsobu Ïivota. Zemfieli hfiíchu
a potvrdili, Ïe „staré pominulo“ (2 K
5,17) a jejich Ïivot je skryt spolu
s Kristem v Bohu. Kfiest znázorÀuje
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ukfiiÏování starého Ïivota. Kfiest
není pouze smrt, ale i pohfibení.
„S Kristem jste byli ve kfitu pohfibe-
ni.“ (Ko 2,12) Tak jako po úmrtí
ãlovûka následuje jeho pohfibení,
stejnû tak vûfiící sestupuje do vodní-
ho hrobu, kde je pohfiben jeho sta-
r˘ Ïivot, kter˘ skonãil, kdyÏ pfiijal
JeÏí‰e Krista.

Kfitem vûfiící vyznává, Ïe se zfiíká
svûta. V poslu‰nosti pfiíkazu „‘vyjdû-
te z jejich stfiedu a oddûlte se’, pra-
ví Hospodin a ‘niãeho neãistého se
nedot˘kejte’“ (2 K 6,17), vûfiící ve-
fiejnû vyznávají, Ïe pfiestali slouÏit
satanu a pfiijali do svého Ïivota JeÏí-
‰e Krista.

V apo‰tolské církvi zahrnovala v˘-
zva k pokání také v˘zvu ke kfitu (Sk
2,38). Proto kfiest je také zname-
ním opravdového pokání. Vûfiící
umírají svému pfiestupování zákona
a získávají odpu‰tûní hfiíchÛ oãi‰tû-
ním krví JeÏí‰e Krista. Obfiad kfitu je
v˘razem vnitfiního oãi‰tûní – obmy-
tí vyznan˘ch hfiíchÛ.

2. Îivot s Bohem. Kristova moc
vzkfií‰ení pÛsobí i v na‰em Ïivotû.
UmoÏÀuje nám vstoupit na cestu
nového Ïivota (¤ 6,4) – kdyÏ jsme
„mrtvi hfiíchu, ale Ïivi Bohu v Kristu
JeÏí‰i“ (¤ 6,11). Svûdãíme, Ïe jedi-
nou nadûjí na vítûzství nad starou
pfiirozeností je milost vzkfií‰eného
Pána. Právû on nám nabízí nov˘ du-
chovní Ïivot skrze oÏivující moc

Ducha svatého. Tento nov˘ Ïivot
nás pozvedá na vy‰‰í úroveÀ lidské
zku‰enosti, dává nám nové hodno-
ty, nové cíle a nová pfiání, jejichÏ
stfiedem je vûrnost JeÏí‰i Kristu.
Jsme nov˘mi uãedníky na‰eho Spa-
sitele a kfiest je znamením na‰eho
uãednictví.

Symbol smluvního vztahu. Ve starozá-
konní dobû byla obfiízka znamením
smluvního vztahu mezi Bohem
a Abrahamem (Gn 17,1-7).

Abrahamovská smlouva mûla roz-
mûr duchovní i národnostní. Ob-
fiízka byla znamením národní iden-
tity. Abraham a v‰ichni muÏi z jeho
rodiny, ktefií byli star‰í neÏ osm dnÛ,
museli b˘t obfiezáni (Gn 17,10-14.
25-27). KaÏd˘ muÏ, kter˘ nebyl ob-
fiezán, mûl b˘t „vyobcován“ z BoÏí-
ho lidu, protoÏe poru‰il smlouvu
(Gn 17,14).

Skuteãnost, Ïe tato smlouva byla
uzavfiena mezi Bohem a Abraha-
mem, dospûl˘m muÏem, ukazuje na
její duchovní rozmûr. Abrahamova
obfiízka naznaãovala a potvrzovala
jeho pfiedchozí zku‰enost osprave-
dlnûní z víry. Obfiízka byla peãetí
„spravedlnosti z víry, kterou mûl je‰-
tû pfied obfiízkou“ (¤ 4,11).

Ale samotná obfiízka nezaruãova-
la vstup do skuteãného duchovního
rozmûru smlouvy. BoÏí poslové ãas-
to zdÛrazÀovali, Ïe duchovní obfiíz-
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ku nemÛÏe nic nahradit. „ObfieÏte
tedy svá neobfiezaná srdce a uÏ ne-
buìte tvrdo‰íjní.“ (Dt 10,16; srov.
30,6; Jr 4,4) „Neobfiezané srdce“
mûlo b˘t potrestáno spolu s pohany
(Jr 9,25.26).

KdyÏ Îidé odmítli JeÏí‰e jako Me-
siá‰e, poru‰ili svÛj smluvní vztah
s Bohem a pfiestali mít v˘sadní po-
stavení jako BoÏí vyvolen˘ lid (Da
9,24-27; viz kapitola 4. této knihy).
Aãkoli se BoÏí smlouva ani BoÏí za-
slíbení nezmûnila, BÛh si vybral no-
v˘ lid. Duchovní Izrael zaujal místo
Ïidovského národa (Ga 3,27-29;
6,15.16).

Kristova smrt potvrdila novou
smlouvu. Lidé do této smlouvy vstu-
povali na základû duchovní obfiízky –
odpovûìí víry na JeÏí‰ovu smírnou
smrt. KfiesÈané mají „zvûstovat evan-
gelium pohanÛm“ (neobfiezan˘m)
(Ga 2,7). Nová smlouva vyÏaduje
„vnitfiní víru“, a ne vnûj‰í obfiad
u tûch, kdo náleÏí do duchovního
Izraele. Îidem se ãlovûk mÛÏe stát
sv˘m pÛvodem (narozením), ale
kfiesÈanem se mÛÏe stát pouze na zá-
kladû znovuzrození. „V Kristu JeÏí‰i
nezáleÏí na tom, je-li nûkdo obfiezán
ãi ne; rozhodující je víra, která se
uplatÀuje láskou.“ (Ga 5,6) Na ãem
záleÏí, je obfiízka „srdce, která je pÛ-
sobena Duchem“ (¤ 2,28.29).

Tuto duchovní obfiízku pfiedsta-
vuje kfiest, jenÏ je znamením spás-

ného vztahu s Kristem. „V nûm jste
obfiezáni obfiízkou, která není udû-
lána lidskou rukou; obfiízka Kristo-
va je odloÏením celého nevykoupe-
ného tûla. S Kristem jste byli ve kfitu
pohfibeni a spolu s ním také vzkfií-
‰eni vírou v Boha, jenÏ ho svou mo-
cí vzkfiísil z mrtv˘ch.“ (Ko 2,11.12)

„Tím, Ïe pokfitûn˘ ãlovûk svlékne
‘nevykoupené tûlo’ na základû du-
chovní obfiízky, kterou vykonal Pán
JeÏí‰, ‘obléká Krista’ a vstupuje s ním
do smluvního vztahu. V dÛsledku
toho se na nûm mohou naplnit za-
slíbení smlouvy.“18 „NeboÈ vy v‰ich-
ni, ktefií jste byli pokfitûni v Krista,
také jste Krista oblékli. Jste-li
Kristovi, jste potomstvo Abrahamo-
vo a dûdicové toho, co BÛh zaslí-
bil.“ (Ga 3,27.29) Ti, ktefií vstoupili
do tohoto smluvního vztahu, pro-
Ïijí BoÏí uji‰tûní: „Budu jim Bo-
hem a oni budou m˘m lidem.“ (Jr
31,33)

Symbol posvûcení ke sluÏbû pro Krista.
Na Pána JeÏí‰e byl pfii kfitu zvlá‰t-
ním zpÛsobem vylit Duch svat˘,
ãímÏ byl pomazán a zasvûcen pro
poslání, které mu urãil jeho Otec
(Mt 3,13-17; Sk 10,38). Jeho pfiíklad
ukazuje, Ïe kfiest vodou a kfiest
Duchem k sobû patfií, a Ïe kfiest bez
pfiijetí Ducha svatého je neúpln˘.

V apo‰tolské církvi zpravidla ná-
sledovalo vylití Ducha svatého po
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kfitu vodou. Stejnû i dnes, kdyÏ jsme
pokfitûni ve jméno Otce, Syna a Du-
cha svatého, odevzdáváme se, po-
svûcujeme a sjednocujeme s trojje-
din˘m Bohem k hlásání vûãného
evangelia.

Duch svat˘ nás pfiipravuje pro tu-
to sluÏbu tím, Ïe oãi‰Èuje na‰e srdce
od hfiíchu. Jan Kfititel prohla‰uje:
„On vás bude kfitít Duchem svat˘m
a ohnûm.“ (Mt 3,11) Izajá‰ ukazuje,
Ïe BÛh oãistí svÛj lid od jejich neãis-
tot „duchem soudu, duchem Ïhnou-
cím“ (Iz 4,4). BÛh fiíká: „Vytavím
tvou strusku, jako louhem odlouãím
v‰echny tvé pfiimí‰eniny.“ (Iz 1,25)
„Ná‰ BÛh je oheÀ stravující“ vÛãi hfií-
chu (Îd 12,29). Duch svat˘ oãistí Ïi-
voty v‰ech, kdo se mu odevzdají a od-
straní jejich hfiích.

Duch svat˘ potom obdaruje vûfiící
sv˘mi dary. Jeho dary jsou „zvlá‰t-
ním BoÏím obdarováním, které vû-
fiící obdrÏí pfii kfitu, aby mohl slou-
Ïit církvi a pomáhat lidem, ktefií je‰-
tû nepfiijali Krista“.19 Kfiest Duchem
svat˘m dal prvotní církvi moc vydá-
vat svûdectví (Sk 1,5.8) a pouze ten-
to kfiest umoÏní církvi dokonãit její
poslání hlásat vûãné evangelium
o království (Mt 24,14; Zj 14,6).

Symbol vstupu do církve. Kfiest, jako
vyjádfiení obnovy ãlovûka nebo znak
znovuzrození (J 3,3.5), také vyjadfiu-
je, Ïe vûfiící vstoupil do Kristova du-

chovního království.20 ProtoÏe kfiest
sjednocuje nového vûfiícího s Kris-
tem, vÏdy mu také otevírá dvefie do
církve. Prostfiednictvím kfitu Pán
pfiipojuje nové uãedníky ke spole-
ãenství vûfiících, ke svému tûlu,
k církvi (Sk 2,41.47; 1 K 12,13). Tak
se stávají ãleny BoÏí rodiny. âlovûk
nemÛÏe b˘t pokfitûn bez toho, aniÏ
by se pfiipojil k církevní rodinû.

Pfiedpoklady kfitu

Písmo pfiirovnává vztah mezi Kris-
tem a jeho církví k manÏelství.
V manÏelství by obû strany mûly ve-
lice dobfie znát svou zodpovûdnost
a závazky. Lidé, ktefií chtûjí b˘t po-
kfitûni, musí ve svém Ïivotû projevo-
vat víru, pokání, nést ovoce tohoto
pokání a také pochopit v˘znam
kfitu a následného duchovního
vztahu.21

Víra. Jedním z pfiedpokladÛ kfitu je
víra v JeÏí‰ovu obûÈ, jako jedin˘ zpÛ-
sob záchrany z hfiíchu. Kristus fiekl:
„Kdo uvûfií a pfiijme kfiest, bude spa-
sen; kdo v‰ak neuvûfií, bude odsou-
zen.“ (Mk 16,16) V apo‰tolské církvi
byli pokfitûni pouze ti, kdo uvûfiili
evangeliu (Sk 8,12.36.37; 18,8).

ProtoÏe „víra je tedy ze zvûstování
a zvûstování z povûfiení Kristova“
(¤ 10,17), je vyuãování nezbytnou
souãástí pfiípravy na kfiest. Kristovo
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velké misijní poslání potvrzuje dÛ-
leÏitost takového vyuãování. „Jdûte
ke v‰em národÛm a získávejte mi
uãedníky, kfitûte je ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého a uãte je, aby
zachovávali v‰ecko, co jsem vám pfii-
kázal.“ (Mt 28,19.20) Kdo chce b˘t
uãedníkem, musí b˘t dÛkladnû vyu-
ãen.

Pokání. Apo‰tol Petr fiekl: „âiÀte
pokání, dej se kaÏd˘ pokfitít na jmé-
no JeÏí‰e Krista, a pfiijmete dar
Ducha svatého.“ (Sk 2,38, Îilka)
V˘sledkem vyuãování BoÏího slova
není pouze víra, ale také pokání
a obrácení. Jako odpovûì na BoÏí
volání lidé poznají svoji ztracenost,
vyznávají své hfiíchy, podfiizují se
Bohu, ãiní pokání ze sv˘ch hfiíchÛ,
pfiijímají Kristovo smífiení a posvû-
cují se pro nov˘ Ïivot s ním. Bez ob-
rácení nemohou navázat osobní
vztah s JeÏí‰em Kristem. Pouze na
základû pokání mohou zemfiít hfií-
chu – coÏ je pfiedpokladem kfitu.

Ovoce pokání. Lidé, ktefií touÏí po
kfitu, musí vyznat víru a ãinit poká-
ní. Ale pokud zároveÀ nenesou „ovo-
ce hodné pokání“ (Mt 3,8, kral.),
nenaplnili biblické poÏadavky pro
kfiest. Jejich Ïivot by mûl svûdãit
o vûrnosti pravdû, která je v JeÏí‰i
Kristu, a vyjádfiit jejich lásku k Bohu
poslu‰ností jeho pfiikázání. Bûhem

pfiípravy na kfiest by se mûli vzdát
nesprávného uãení a jednání. Ovo-
ce Ducha, které se projeví v jejich
Ïivotech, ukazuje, Ïe Pán pfieb˘vá
v nich a oni v nûm (J 15,1-8). Pokud
nepodají tento dÛkaz o svém vzta-
hu ke Kristu, nejsou je‰tû pfiiprave-
ni pfiipojit se k církvi.22

Zkou‰ka kandidátÛ. Stát se ãlenem
církve znamená uãinit také urãit˘
duchovní krok; není to pouze otáz-
ka toho, mít jméno zaznamenané
v nûjaké knize. Pracovníci církve,
ktefií provádûjí kfiest, nesou zodpo-
vûdnost za urãení doby, kdy je ãlo-
vûk pfiipraven ke kfitu. Musí se ujistit
o tom, Ïe kandidát pochopil prin-
cipy, které církev zastává, a jeho Ïi-
vot je dÛkazem toho, Ïe je nov˘m
stvofiením a proÏívá radost v Pánu
JeÏí‰i.23

Pfiesto v‰ak pracovníci církve mu-
sí dbát na to, aby neposuzovali poh-
nutky tûch, kdo chtûjí b˘t pokfitû-
ni. „KdyÏ nûkdo pfiijde a uchází se
o ãlenství v církvi, musíme zkoumat
ovoce jeho Ïivota, ale odpovûdnost
za jeho pohnutky musíme nechat
na nûm.“24

Nûktefií lidé byli pfii kfitu „po-
hfibeni za Ïiva“, protoÏe nezemfielo
jejich já. Tito lidé nepfiijali nov˘ Ïi-
vot v Kristu. Ti, kdo se takov˘mto
zpÛsobem pfiipojili k církvi, pfiinesli
s sebou semeno slabosti a odpad-
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nutí. Jejich „neposvûcen˘“ vliv mate
ty, ktefií jsou v církvi i mimo ni
a ohroÏuje její svûdectví.

Mûly by b˘t pokfitûny i dûti? Kfiest za-
ãleÀuje nové vûfiící do církve na zá-
kladû „znovuzrození“. Jejich obrá-
cení je ãiní zpÛsobilé pro kfiest
a pro ãlenství v církvi. Zaãlenûní se
dûje pfii „znovuzrození“, ne jiÏ pfii
„narození dítûte“. To je dÛvod,
proã vûfiící byli pokfitûni – „muÏi i Ïe-
ny“ (Sk 8,12.13.29-38; 9,17.18; 1 K
1,14). Karl Barth pfiipou‰tí: „Nikde
v Novém zákonû není kfiest dûtí ani
povolen, ani pfiikázán.“25 G. R. Bea-
sley-Murray vyznává: „Je pro mne
nemoÏné rozpoznat ve kfitu dûtí
kfiest novozákonní církve.“26

ProtoÏe kojenci a malé dûti ne-
mohou proÏívat obrácení, nejsou
zpÛsobilí pro kfiest. Znamená to te-
dy, Ïe jsou vylouãeni ze spoleãenství
nové smlouvy? Samozfiejmû Ïe ne!
Pán JeÏí‰ je nevylouãil ze svého krá-
lovství milosti. VÏdyÈ fiekl: „Nechte
dûti a nebraÀte jim jít ke mnû; ne-
boÈ takov˘m patfií království nebes-
ké. PoÏehnal jim a ‰el dál.“ (Mt
19,14.15) Vûfiící rodiãe naplÀují
svou Ïivotnû dÛleÏitou roli tím, Ïe
vedou své dûti ke vztahu s Pánem
JeÏí‰em; tento vztah je nakonec do-
vede aÏ ke kfitu.

JeÏí‰ova kladná odpovûì mat-
kám, které k nûmu pfiinesly své dû-

ti, aby jim poÏehnal, vedla ke vzni-
ku poÏehnání dûtem. Pfii této pfiíle-
Ïitosti pfiiná‰ejí rodiãe své dûti do
církve, kde jsou odevzdány Bohu.

V kolika letech je ãlovûk pfiipra-
ven pro kfiest? Lidé mohou b˘t po-
kfitûni, jestliÏe (1) jsou ve vûku, kdy
jiÏ dokáÏí pochopit v˘znam kfitu,
(2) odevzdali se Kristu a proÏili ob-
rácení, (3) pochopili základní prin-
cipy kfiesÈanství a (4) porozumûli
v˘znamu ãlenství v církvi. âlovûk
ohroÏuje své spasení pouze za pfied-
pokladu, Ïe je ve vûku, ve kterém
nese za sebe odpovûdnost, a pfiitom
odmítá vliv Ducha svatého.

ProtoÏe se duchovní zralost u jed-
notliv˘ch lidí daného vûku li‰í, nûk-
tefií lidé jsou pro kfiest pfiipraveni
v niÏ‰ím vûku neÏ ostatní. Nelze te-
dy stanovit nûjakou pevnû urãenou
minimální vûkovou hranici. Pokud
rodiãe dají svÛj souhlas k tomu, aby
jejich dítû bylo pokfitûno v mlad‰ím
vûku, musí pfiijmout odpovûdnost
za jeho duchovní rÛst a rozvoj cha-
rakteru.

Ovoce kfitu

Prvofiad˘m ovocem, které kfiest pfii-
ná‰í, je Ïivot pro JeÏí‰e Krista. Vûfiící
své cíle a úsilí zamûfiují na Krista, ne
na vlastní já. „ProtoÏe jste byli vzkfií-
‰eni s Kristem, hledejte to, co je nad
vámi, kde Kristus sedí na pravici

Adventisté sedmého dne vûfií
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BoÏí. K tomu smûfiujte, a ne k po-
zemsk˘m vûcem.“ (Ko 3,1.2) Kfiest
není tím vrcholn˘m cílem, kterého
by mûl kfiesÈan dosáhnout. KdyÏ du-
chovnû rosteme, získáváme kfiesÈan-
ské dary milosti, abychom jimi slou-
Ïili druh˘m podle BoÏího plánu
rÛstu: „Milost a pokoj aÈ se vám roz-
hojní poznáním Boha a JeÏí‰e, na-
‰eho Pána.“ (2 Pt 1,2) Pokud zÛstá-
váme vûrni svému slibu danému pfii
kfitu, pak Otec, Syn a Duch svat˘,
v jejichÏ jméno jsme byli pokfitûni,
jsou zárukou toho, Ïe máme pfiístup
k BoÏí moci. Ta nám bude pomáhat
v kaÏdé naléhavé události, která mÛ-
Ïe v na‰em Ïivotû po kfitu nastat.

Druh˘m ovocem je Ïivot pro
Kristovu církev. JiÏ nejsme osamoce-
n˘mi jednotlivci; stali jsme se ãleny
Kristovy církve. Jako Ïivé kameny
tvofiíme BoÏí chrám (1 Pt 2,2-5). Stá-
le máme zvlá‰tní vztah s Kristem, hla-
vou církve, od kterého kaÏdodennû
pfiijímáme dary milosti, abychom
mohli rÛst a „budovat se v lásce“ (Ef
4,16). V rámci spoleãenství smlouvy
pfiijímáme povinnosti smluvního

spoleãenství, jehoÏ ãlenové nesou
odpovûdnost za novû pokfitûné (1 K
12,12-26). Tito novû pokfitûní se mu-
sí zapojit do spoleãn˘ch shromáÏdû-
ní pro své vlastní dobro i pro dobro
církve, modliteb a sluÏby lásky (Ef
4,12).

V˘sledn˘m ovocem je Ïivot ve svûtû
a ve prospûch svûta. Je pravdou, Ïe
my, ktefií jsme byli pokfitûni, „máme
obãanství v nebesích“ (Fp 3,20). Ze
svûta jsme byli povoláni proto, aby-
chom se ve spoleãenství tûla Kristova
pfiipravili pro sluÏbu, a pak se vrátili
do svûta jako sluÏebníci, ktefií se po-
dílí na Kristovû sluÏbû záchrany.
Praví uãedníci se nestáhnou ze svûta
do církve; do Kristova království jsme
se narodili jako misionáfii. Na‰e vûr-
nost smlouvû, uzavfiené pfii kfitu, za-
hrnuje také pfiivádûní druh˘ch lidí
do království milosti.27

BÛh dnes touÏebnû oãekává, Ïe
pfiijmeme bohat˘ Ïivot, kter˘ nám
tak milostivû nabízí. „NuÏe neváhej!
VstaÀ, vz˘vej jeho jméno a dej se
pokfitít, abys byl obmyt ze sv˘ch hfií-
chÛ.“ (Sk 22,16)
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Poznámky

1. S. M. Samuel, „A Brave African Wife“,
Review and Herald, 14. únor 1963, str. 19.

2. Obfiad je ustanoven˘ symbolick˘ náboÏen-
sk˘ ritus nebo slavnost, která objasÀuje stû-
Ïejní pravdy evangelia a je v‰eobecnû a trva-

le závazná. Kristus ustanovil dva obfiady –
kfiest a veãefii Pánû. Obfiad není svátostí, kte-
rá pÛsobí jako opus operatum – není úko-
nem, kter˘ sám v sobû a sám ze sebe dává
milost a zaji‰Èuje spasení. Kfiest a veãefie
Pánû jsou svátostmi pouze ve smyslu latin-
ského v˘razu sacramentum. Byla to pfiísaha
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fiímsk˘ch vojákÛ, Ïe budou svého velitele
poslouchat aÏ na smrt. Tyto obfiady v sobû
zahrnují slib naprosté vûrnosti Kristu. Viz
Strong, Systematic Theology (Philadelphia,
PA: Judson Press, 1954), str. 930; „Baptism“,
SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 128.129.

3. Jemison, Christian Beliefs, str. 244.
4. „Od poãátku Církev adventistÛ sedmého

dne, ve shodû se sv˘m protestantsk˘m dûdic-
tvím, odmítla povaÏovat kfiest za opus opera-
tum, tedy za akt, kter˘ sám v sobû a sám ze se-
be dává milost a zaji‰Èuje spasení.“ („Bap-
tism“, SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 128)

5. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 740.
6. Nûkdy vûfiící, ktefií byli pokfitûni ponofie-

ním, nabudou pfiesvûdãení, Ïe by mûli b˘t
pokfitûni znovu. Je toto jejich pfiání v rozpo-
ru Pavlov˘m tvrzením, Ïe je pouze „jeden
kfiest“ (Ef 4,5)? Pavlova praxe ukazuje, Ïe
ne. Pfii své náv‰tûvû v Efezu se setkal s nûko-
lika uãedníky, ktefií byli pokfitûni Janem
Kfititelem. ProÏili pokání a vyjádfiili svou ví-
ru v pfiicházejícího Mesiá‰e (Sk 19,1-5).
Tito uãedníci plnû nepochopili evangelium.
„KdyÏ pfiijali JanÛv kfiest, mûli je‰tû váÏné ne-
dostatky. Ale kdyÏ pfii‰lo jasnûj‰í svûtlo, radost-
nû pfiijali Krista jako svého Vykupitele. KdyÏ
pfiijali ãist‰í víru, ukázala se i odpovídající zmû-
na v jejich Ïivotû a charakteru. Na dÛkaz této
zmûny a jako potvrzení jejich víry v Krista, byli
pokfitûni v JeÏí‰ovo jméno.
Mnoho upfiímn˘ch Kristov˘ch následovní-
kÛ proÏilo podobnou zku‰enost. KdyÏ ãlo-
vûk jasnûji pochopí BoÏí vÛli, je postaven do
nového vztahu s Bohem. Objevuje nové po-
vinnosti. Mnohé z vûcí, které vypadaly ne-
vinnû nebo i chvályhodnû, se nyní zdá b˘t
hfií‰né... První kfiest jiÏ tohoto ãlovûka neus-
pokojuje. Sám sebe vidí jako hfií‰níka, kter˘
byl odsouzen BoÏím zákonem. Znovu proÏil
to, Ïe zemfiel hfiíchu a touÏí b˘t ve kfitu
znovu pohfiben s Kristem, aby mohl vstát
k chození v novotû Ïivota. Takov˘ postoj je
v souladu s pfiíkladem apo‰tola Pavla, kter˘
pokfitil obrácené Ïidovské vûfiící. Tato pfií-
hoda byla zaznamenána z popudu Ducha
svatého jako informativní pokyn pro cír-
kev.“ (E. White, Sketches From the Life of Paul
[Battle Creek, MI: Review and Herald,
1883], str. 132.133; viz také Církevní fiád ad-

ventistÛ sedméno dne, Praha 1996, str.
39.40; E. White, Evangelism, str. 372-375)
Písmo nefiíká nic, co by popíralo moÏnost
opûtovného kfitu v pfiípadû lidí, ktefií tûÏ-
k˘m hfiíchem nebo odpadnutím zru‰ili svou
smlouvu s Bohem, ale potom proÏili nové
obrácení a touÏí obnovit svou smlouvu (viz
Církevní fiád adventistÛ sedmého dne,
Praha 1996, str. 39, 149.150; E. White, Evan-
gelism, str. 375).

7. Viz Albrecht Oepke, „Bapto, baptizo“,
v Theological Dictionary of the New Testament,
ed. Gerhard Kittel, pfiekl. do angl. Geoffrey
W. Bromiley (Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publ. Co., 1964), sv. 1, str. 529.
Vine poznamenává, Ïe bapto „se pouÏívalo
mezi ¤eky pro oznaãení barvení odûvu, na-
brání vody pomocí nádoby, atd.“ (W. E.
Vine, An Expository Dictionary of Biblical
Words [New York, NY: Thomas Nelson,
1985], str. 50). V˘raz „namoãit“ se v Novém
zákonû objevuje tfiikrát a pokaÏdé s v˘zna-
mem „ponofiit“. V podobenství o boháãi
a Lazarovi, Ïádá bohat˘ muÏ Abrahama, aÈ
po‰le Lazara, aby omoãil alespoÀ ‰piãku prs-
tu ve vodû a svlaÏil jeho rty (L 16,24). Noc
pfied ukfiiÏováním JeÏí‰ oznaãil svého zrádce
tak, Ïe omoãil sk˘vu chleba a podal ji Jidá‰ovi
(J 13,26). KdyÏ Jan ve vidûní spatfiil Pána
JeÏí‰e jako velitele nebeské armády, zdál se
mu jeho ‰at, jako by byl ponofien˘ do krve (Zj
19,13, Îilka).

8. George E. Rice, „Baptism: Union With
Christ“, Ministry, kvûten 1982, str. 20.

9. Viz Albrecht Oepke, „Bapto, baptizo“,
v Theological Dictionary of the New Testament,
sv. 1, str. 535. Srov. Arndt and Gingrich,
Greek-English Lexicon of the New Testament, 
str. 131.

10. J. K. Howard, New Testament Baptism (Lon-
don: Pickering and Inglis Ltd., 1970), 
str. 48.

11. Zv˘raznûní doplnûna.
12. Matthew Black, The Scrolls and Christian

Origins (New York: Charles Scribner’s Sons,
1961), str. 96-98. Viz také „Baptism“, SDA
Bible Dictionary, rev. vyd., str. 118.119.

13. G. E. Rice, „Baptism in the Early Church“,
Ministry, bfiezen 1981, str. 22. Srov. Henry F.
Brown, Baptism Through the Centuries (Moun-
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tain View, Cal.: Pacific Press, 1965); William
L. Lampkin, A History of Immersion (Nash-
ville: Broadman Press, 1962); Wolfred N.
Cotte, The Archeology of Baptism (London: Ya-
tes and Alexander, 1876).

14. Brown, Baptism Through the Centuries, str. 49-
90.

15. Alfred Plummer, A Critical and Exegetical
Commentary on the Gospel According to S. Luke,
The International Critical Commentary, vyd.
Samuel R. Driver a kol., 5. vyd. (Edinburgh:
T. and T. Clark, 1981 reprint), str. 88.

16. „Baptism“, SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 128.
17. Howard, New Testament Baptism, str. 69.
18. G. E. Rice, „Baptism: Union With Christ“,

Ministry, kvûten 1982, str. 21.
19. Gottfried Oosterwal, „Every Member

a Minister? From Baptism to a Theological
Base“, Ministry, únor 1980, str. 4-7. Viz také
Rex D. Edwards, „Baptism as Ordination“,
Ministry, srpen 1983, str. 4-6.

20. E. White v SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv.
6, str. 1075.

21. JestliÏe pro kfiest existují urãité pfiedpokla-
dy, jak mÛÏe b˘t nûkdo „pokfitûn za mrtvé-
ho“? Následující vysvûtlení je v souladu
s biblick˘m poselstvím:
V 1 K 15. kapitole Pavel zdÛrazÀuje v˘znam
vzkfií‰ení a odmítá názor, Ïe vzkfií‰ení ne-
existuje. Ukazuje, Ïe pokud není Ïádné vzkfií-
‰ení, je víra kfiesÈanÛ klamná a zbyteãná 
(1 K 15,14.17). Spolu s tím dokazuje: „Jak˘
by jinak mûlo smysl to, Ïe se nûktefií dávají
kfitít za mrtvé? JestliÏe mrtví vÛbec nevsta-
nou, proã se za nû dávají kfitít?“ (1 K 15,29)
Nûktefií vykládají v˘raz „kfitít za mrtvé“ jako
zmínku o zástupném kfitu vûfiících za mrtvé
lidi. Ve svûtle biblick˘ch poÏadavkÛ pro
kfiest, takov˘ názor nelze zastávat. W. Ro-
bertson Nicoll ukazuje, Ïe to, o ãem Pavel
hovofií, bylo „bûÏnou zku‰eností, kdy smrt
kfiesÈanÛ vedla k obrácení tûch, ktefií je‰tû
Ïili a obrátili se ke Kristu pfiedev‰ím kvÛli
mrtv˘m (jejich milovan˘m) a pro nadûji na

opûtovné shledání s nimi“. Pavel oznaãuje
tyto obrácené jako „pokfitûné za mrtvé“.
„Nadûje budoucího poÏehnání, spojená
s rodinnou náklonností a pfiátelstvím, byla
jedním z nejsilnûj‰ích faktorÛ v prvotním ‰í-
fiení kfiesÈanství.“ (W. Robertson Nicoll,
vyd., The Expositor’s Greek New Testament
[Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans,
1956], sv. 2, str. 931. M. Raeder poukazuje
na to, Ïe pfiedloÏka „za“ [fiecky hyper] ve v˘-
razu „pokfitûni za mrtvé“ je pfiedloÏka úãe-
lová. To znamená, Ïe tento kfiest byl „kvÛli“
nebo „‘za’ mrtvé, aby byli znovu spojeni se
sv˘mi zesnul˘mi kfiesÈansk˘mi pfiíbuzn˘mi
pfii vzkfií‰ení“ [M. Raeder, „Vikariatstaufe in
1 K 15,29?“ Zeitschrift für die Neutestamentliche
Wissenschaft, 45 (1955), str. 258-260, cit. Ha-
roldem Riesenfeldem, „Hyper“, Theological
Dictionary of the New Testament, sv. 8, str. 513].
Srov. Howard, New Testament Baptism, str.
108.109).
Howard konstatuje, Ïe ve svém kontextu zní
argument apo‰tola Pavla v 1 K 15,29 takto:
„JestliÏe Kristus nebyl vzkfií‰en, ti, kdo zem-
fieli ‘v Kristu’, zanikli, a bez nadûje na vzkfií-
‰ení jsme zoufalí a ubozí, zvlá‰tû ti, kdo
vstoupili do kfiesÈanského spoleãenství a by-
li pokfitûni kvÛli tûm, kdo zemfieli v Kristu
v nadûji, Ïe se s nimi opût shledají.“ (Ho-
ward, „Baptism for the Dead: A Study of 
1 Corinthians 15,29“, Evangelical Quarterly,
vyd. F. F. Bruce [Exeter, Eng.: Paternoster
Press], ãervenec – záfií 1965, str. 141).

22. Srov. Damsteegt, „Reaping the Harvest“,
Adventist Review, 22. fiíjen 1987, str. 15.

23. Viz Církevní fiád, str. 30.31.
24. E. White, Evangelism, str. 313.
25. Karl Barth, Church Dogmatics, pfiel. G. W.

Bromiley (Edinburgh: T. and T. Clark,
1969), sv. 4/4, str. 179.

26. G. R. Beasley-Murray, Baptism in the New
Testament (Grand Rapids, MI.: Wm. B.
Eerdmans, 1973), str. 392.

27. Viz Edwards, „Baptism“.
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Veãefie Pánû je úãastí na symbolech
JeÏí‰ova tûla a krve jako vyjádfiení víry
v nûho, na‰eho Pána a Spasitele.
V tomto proÏitku spoleãenství je pfiíto-
men Kristus, kter˘ se setkává se sv˘m
lidem a posiluje ho. Svou úãastí ra-
dostnû zvûstujeme v˘znam Kristovy
smrti, dokud nepfiijde. Pfiíprava na tu-
to veãefii zahrnuje zkoumání vlastního
svûdomí, pokání a vyznání hfiíchÛ.
Kristus ustanovil um˘vání nohou jako
symbol nového oãi‰tûní a v˘raz ochoty
vzájemnû si slouÏit v kfiesÈanské pokofie
a sjednotit svá srdce v lásce. Veãefie
Pánû se smûjí zúãastnit v‰ichni vûfiící
kfiesÈané (1 K 10,16.17; 11,23-30; Mt
26,17-30; Zj 3,20; J 6,48-63; 13,1-17). 

Základní vûrouãné v˘roky, 15
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S nohama pokryt˘ma prachem
vstoupili uãedníci do horní místnos-
ti, aby tam slavili velikonoce. Nûkdo
pfiipravil nádobu s vodou, umyvadlo
a lnûné plátno na obvyklé umytí no-
hou. Nikdo v‰ak nechtûl tuto pod-
fiadnou práci vykonat.

Pán JeÏí‰, vûdom si blízkosti své
smrti, zarmoucenû fiekl: „Velice
jsem touÏil jísti s vámi tohoto be-
ránka, dfiíve neÏ budu trpût. NeboÈ
vám pravím, Ïe ho jiÏ nebudu jíst,
dokud v‰e nedojde naplnûní v krá-
lovství BoÏím.“ (L 22,15.16)

Îárlivost, kterou uãedníci chovali
proti sobû, naplÀovala JeÏí‰ovo srd-
ce smutkem. Uvûdomil si, Ïe se stá-
le pfiou o to, kdo by mûl b˘t v jeho
království nejvût‰í (L 22,24; Mt 18,1;
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20,21). Jejich spory o postavení, je-
jich p˘cha a samolibost bránily
uãedníkÛm se pokofiit, zastoupit
práci sluÏebníka a um˘t nohy dru-
h˘m. Pochopí nûkdy, Ïe v BoÏím
království se pravá velikost projevu-
je pokorou a sluÏbou lásky?

Bûhem veãefie (J 13,2.4)1 JeÏí‰ ti‰e
vstal, vzal lnûné plátno, nalil vodu
do umyvadla, poklekl a zaãal uãed-
níkÛm um˘vat nohy. Jejich Mistr ja-
ko sluÏebník! Pochopili nevyslove-
nou v˘tku a cítili se zahanbeni.
KdyÏ dokonãil tuto práci a vrátil se
na své místo, fiekl: „JestliÏe tedy já,
Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy,
i vy máte jeden druhému nohy um˘-
vat. Dal jsem vám pfiíklad, abyste
i vy jednali, jako jsem jednal já.
Amen, amen, pravím vám, sluha
není vût‰í neÏ jeho pán a posel ne-
ní vût‰í neÏ ten, kdo ho poslal. KdyÏ
to víte, blaze vám, jestliÏe to také ãi-
níte.“ (J 13,14-17)

Pán JeÏí‰ tedy ustanovil místo sla-
vení Velikonoc obfiad, kter˘ mûl
pfiipomínat jeho velkou obûÈ – ve-
ãefii Pánû. Vzal nekva‰en˘ chléb,
„poÏehnal, lámal a dával uãední-
kÛm“ (Mt 26,26). A fiekl: „Toto jest
mé tûlo, které se za vás vydává; to
ãiÀte na mou památku.“ (1 K 11,24)
„Pak vzal kalich, vzdal díky a podal
jim ho se slovy: ‘Pijte z nûho v‰ich-
ni. NeboÈ toto jest má krev, která
zpeãeÈuje smlouvu a prolévá se za

mnohé na odpu‰tûní hfiíchÛ.’“ (Mt
26,27.28) „‘To ãiÀte, kdykoli bude-
te píti, na mou památku.’ Kdykoli
tedy jíte tento chléb a pijete tento
kalich, zvûstujete smrt Pánû, dokud
on nepfiijde.“ (1 K 11,25.26; viz 1 K
10,16)

Obfiad um˘vání nohou a podává-
ní symbolÛ tvofií veãefii Pánû. Oba
tyto obfiady ustanovil Kristus proto,
aby nám umoÏnil vstoupit do spole-
ãenství s ním.

Obfiad um˘vání nohou

Zvyk vyÏadoval, aby pfii slavení Paschy
Ïidovské rodiny odstranily ze sv˘ch
domovÛ v‰echen kvas – hfiích – jiÏ
pfied prvním dnem t˘dne nekva‰e-
n˘ch chlebÛ (Ex 12,15.19.20). Vûfiící
tak musí ãinit pokání a vyznat v‰ech-
ny své hfiíchy – vãetnû p˘chy, vzájem-
ného soupefiení, Ïárlivosti, hnûvu
a sobectví – je‰tû pfiedtím, neÏ mo-
hou b˘t pfiipraveni proÏívat s Kristem
hluboké duchovní spoleãenství.

Z toho dÛvodu Kristus ustanovil
obfiad um˘vání nohou. Nejen, Ïe
nám tím dal pfiíklad, ale fiekl, Ïe by
uãedníci mûli dûlat totéÏ a zaslíbil
jim: „KdyÏ to víte, blaze vám, jestliÏe
to také ãiníte.“ (J 13,17) Tento ob-
fiad, kter˘ pfiedcházel veãefii Pánû,
je naplnûním v˘zvy, aby se kaÏd˘
ãlovûk zkoumal, zdali nepfiijímá
„nehodnû“ (1 K 11,27-29; Kral.).
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V˘znam obfiadu. Tento obfiad pro-
zrazuje nejen nûco o Kristovû pos-
lání, ale také o zku‰enosti tûch, kdo
se ho úãastní.

1. Památka Kristova pokofiení. Ob-
fiad um˘vání nohou pfiipomíná
Kristovo pokofiení v jeho vtûlení
a Ïivotû sluÏby.2 Aãkoli pfieb˘val
u Otce uprostfied nebeské slávy,
„sám sebe zmafiil, vzal na sebe zpÛ-
sob sluÏebníka, stal se jedním z lidí“
(Fp 2,7).

Pro BoÏího Syna bylo velmi poni-
Ïující se tak nesobecky a láskyplnû
obûtovat, kdyÏ ho vût‰ina lidí, které
pfii‰el spasit, zavrhla. Bûhem Kristo-
va Ïivota byl satan pevnû rozhodnut
neustále Krista zneuctívat. Jak˘m
pokofiením muselo pro JeÏí‰e b˘t
to, Ïe on, nevinn˘, byl ukfiiÏován ja-
ko zloãinec!

Kristus Ïil Ïivotem nesobecké
sluÏby. Nepfii‰el, „aby si dal slouÏit,
ale aby slouÏil“ (Mt 20,28). Tím, Ïe
se ujal um˘vání nohou, ukázal, Ïe je
ochoten konat i tu nejpodfiadnûj‰í
sluÏbu proto, aby zachránil lidi. Tak
zapÛsobil sv˘m Ïivotem sluÏby a po-
kory na mysl sv˘ch následovníkÛ.

Tím, Ïe Kristus z tohoto pfiíprav-
ného úkonu uãinil obfiad, uãí vûfií-
cí, aby je jejich vlídnost a láska ved-
la ke sluÏbû druh˘m. Obfiad po-
vzbuzuje ty, kdo pfiem˘‰lí nad jeho
v˘znamem, aby s druh˘mi jednali
s pokorou a citlivû. Tím, Ïe se fiídí-

me Kristov˘m pfiíkladem um˘vání
nohou, ztotoÏÀujeme se s ním a na-
plÀujeme slova: „SluÏte v lásce jed-
ni druh˘m.“ (Ga 5,13)

Aãkoli úãast na tomto obfiadu ve-
de k pokofie, není poniÏující. Pro
koho by nebylo pfiedností se sklonit
pfied Kristem a um˘t jeho nohy, kte-
ré byly pfiibity na kfiíÏi? Pán JeÏí‰ fie-
kl: „Cokoliv jste uãinili jednomu
z tûchto m˘ch nepatrn˘ch bratfií,
mnû jste uãinili.“ (Mt 25,40)

2. Pfiedobraz vzne‰enûj‰ího oãi‰tûní.
Toto umytí neslouÏilo pouze k oãi‰-
tûní jejich nohou. Pfiedstavuje vzne-
‰enûj‰í oãi‰tûní – oãi‰tûní srdce. KdyÏ
Petr Ïádal, aby ho JeÏí‰ umyl celého,
Pán mu odpovûdûl: „Kdo je vykou-
pán, nepotfiebuje neÏ nohy um˘t, ne-
boÈ je cel˘ ãist˘.“ (J 13,10)

Ten, kdo je vykoupán, je ãist˘.
Nicménû, bosé nohy v sandálech se
brzy zaprá‰í a je tfieba je um˘t zno-
vu. To platilo i v pfiípadû uãedníkÛ.
Kfitem byli obmyti ze sv˘ch hfiíchÛ,
ale poku‰ení je svedlo k tomu, Ïe ve
svém srdci pûstovali p˘chu, Ïárlivost
a zlobu. Nebyli pfiipraveni navázat
dÛvûrn˘ vztah se sv˘m Pánem, ani
pfiijmout novou smlouvu, kterou
s nimi chtûl uzavfiít. Um˘váním no-
hou je Kristus pfiipravoval na úãast
pfii veãefii Pánû. Kromû Jidá‰e, zrád-
ce, byla jejich srdce oãi‰tûna od so-
bectví a p˘chy Kristovou milostí.
Byli spojeni ve vzájemné lásce.
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Prostfiednictvím JeÏí‰ova nesobec-
kého ãinu se stali pokorn˘mi a byli
ochotni se od nûj uãit.

Stejnû jako uãedníci i my, kdyÏ pfii-
jmeme Krista a jsme pokfitûni, jsme
oãi‰tûni jeho krví. Ve svém kfiesÈan-
ském Ïivotû v‰ak selháváme. Na‰e
nohy se „za‰piní prachem“. Musíme
znovu pfiijít ke Kristu a dovolit, aby
jeho oãi‰Èující milost odstranila na‰e
poskvrnûní. Nicménû není tfieba,
abychom byli znovu pokfitûni, proto-
Ïe „kdo je vykoupán, nepotfiebuje
neÏ nohy um˘t“ (J 13,10).3 Obfiad
um˘vání nohou nám pfiipomíná na-
‰i potfiebu pravidelného oãi‰tûní
a na‰i naprostou závislost na Kristovû
krvi. Um˘vání nohou samo o sobû
nemÛÏe odstranit hfiích. Oãistit nás
mÛÏe pouze Kristus.

3. Spoleãenství odpu‰tûní. Duch od-
pu‰tûní mezi vûfiícími naznaãuje, Ïe
oãi‰tûní, které tento obfiad symboli-
zuje, je skuteãnû úãinné. Pouze kdyÏ
sami odpou‰tíme, mÛÏeme také za-
kusit BoÏí odpu‰tûní. „NeboÈ jestli-
Ïe odpustíte lidem jejich pfiestou-
pení, i vám odpustí vá‰ nebesk˘
Otec; jestliÏe v‰ak neodpustíte li-
dem, ani vá‰ Otec vám neodpustí
va‰e pfiestoupení.“ (Mt 6,14.15)

JeÏí‰ fiekl: „I vy máte jeden druhé-
mu nohy um˘vat.“ (J 13,14) Potfiebu-
jeme b˘t ochotni um˘vat nohy jeden
druhému, ale zároveÀ b˘t ochotni
nechat si nohy um˘t. Tím vyznává-

me, Ïe potfiebujeme duchovní po-
moc.

KdyÏ obfiad skonãí, máme jistotu,
Ïe jsme ãistí, protoÏe na‰e hfiíchy
byly obmyty. K˘m jsme obmyti? Kris-
tem. Symboly Kristovy sluÏby nám
v‰ak podávají na‰i spoluvûfiící, a tím
se tento obfiad stává spoleãenstvím
odpu‰tûní.4

4. Spoleãenství s Kristem a vûfiícími.
Obfiad um˘vání nohou ukazuje Kris-
tovu lásku k jeho následovníkÛm –
„prokázal svou lásku k nim aÏ do
konce“ (J 13,1). KdyÏ Petr odmítl,
aby mu Pán umyl nohy, Kristus od-
povûdûl: „JestliÏe tû neumyji, nebu-
de‰ mít se mnou podíl.“ (J 13,8) Bez
oãi‰tûní není spoleãenství. Lidé,
ktefií touÏí dále prohlubovat svÛj
vztah s Kristem, se tohoto obfiadu
budou úãastnit.

V onen veãer JeÏí‰ fiekl: „Nové
pfiikázání vám dávám, abyste se na-
vzájem milovali; jako já jsem milo-
val vás, i vy se milujte navzájem.“
(J 13,34) Poselství tohoto obfiadu
je zfiejmé: „SluÏte v lásce jedni dru-
h˘m.“ (Ga 5,13) Mít takovou lásku
znamená, Ïe si budeme druh˘ch
váÏit víc, neÏ sami sebe (Fp 2,3).
Máme pfiíkaz milovat i ty, kdo s ná-
mi nesouhlasí, tak nebudeme poci-
Èovat nadfiazenost ani pfiedpoja-
tost. Ná‰ Ïivotní styl bude odráÏet
lásku k na‰im spoluvûfiícím. Tím,
Ïe se sníÏíme a umyjeme jejich no-
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hy, projevíme svou radost, Ïe spolu
budeme Ïít po celou vûãnost. V‰ich-
ni, ktefií úãastí na tomto obfiadu ná-
sledují KristÛv pfiíklad, urãit˘m zpÛ-
sobem proÏijí, co znamená milovat
tak, jako JeÏí‰ Kristus. Taková láska
mÛÏe b˘t mocn˘m svûdectvím.

Budhistick˘ mnich jednou poÏá-
dal misionáfie, aby mu navrhl nûja-
kou scénu, která by pfiedstavovala
kfiesÈanství. Umûlci mûli v klá‰tefie
vyzdobit sál nástûnn˘mi malbami
a reliéfy, které mûly znázorÀovat
svûtová náboÏenství. Misionáfi po
chvíli pfiem˘‰lení zaãal vyprávût pfií-
bûh ze 13. kapitoly Janova evange-
lia. Mnich „nefiekl nic, kdyÏ jsem
ãetl,“ vypráví misionáfi, „ale pociÈo-
val jsem zvlá‰tní uctivé ticho a moc
ve chvíli, kdy text mluvil o JeÏí‰i, jak
um˘vá nohy sv˘m uãedníkÛm“. V té-
to kultufie diskutovat vefiejnû o nû-
ãem, co se t˘ká nohou, bylo pova-
Ïováno za nevhodné.

„KdyÏ jsem doãetl, nastalo ticho.
Mnich se na mû nedÛvûfiivû podíval
a fiekl: ‘Chcete tím fiíct, Ïe zaklada-
tel va‰eho náboÏenství umyl nohy
sv˘m ÏákÛm?’

‘Ano,’ odpovûdûl jsem. Obvykle
klidná, zasnûná tváfi s vyholen˘m
oboãím a hlavou se ohromením za-
chmufiila. Mnich onûmûl a ani já
jsem se nezmohl na slovo. Nûkoli-
krát jsem ztûÏka polkl. Oba jsme by-
li uchváceni poutav˘m dûjem. KdyÏ

jsem se na nûj upfienû podíval, ne-
dÛvûfiiv˘ v˘raz na jeho tváfii se zmû-
nil v posvátnou bázeÀ. JeÏí‰ Kristus,
zakladatel kfiesÈanství se dotkl a umyl
‰pinavé nohy rybáfiÛ! Po krátké
chvíli se mnich opût ovládl, povstal
a fiekl: ‘Nyní jsem pochopil podsta-
tu kfiesÈanství.’“5

Slavení veãefie Pánû

Mezi protestanty se bohosluÏba
spoleãenství u Kristova stolu naz˘vá
obvykle „veãefie Pánû“ (1 K 11,20).
Nûkdy se také naz˘vá „stÛl Pánû“ 
(1 K 10,21), „lámání chleba“ (srov.
Sk 20,7; 2,42)6, nebo eucharistie –
coÏ je odkaz na prvek díkuãinûní
a poÏehnání pfii bohosluÏbû (Mt
26,26.27; 1 K 10,16; 11,24).

Pfii veãefii Pánû máme proÏívat
chvíle radosti, ne smutku. Obfiad
um˘vání nohou, kter˘ pfiedchází ve-
ãefii Pánû, je pfiíleÏitostí pro sebezpy-
tování, vyznání hfiíchÛ, urovnání
sporÛ a odpu‰tûní. Tím, Ïe vûfiící pfii-
jali uji‰tûní o oãi‰tûní Kristovou krví,
jsou pfiipraveni vstoupit do zvlá‰tní-
ho spoleãenství s Bohem. Ke stolu
Pánû pfiicházejí s radostí, protoÏe je
ozafiuje svûtlo spásy; nestojí ve stínu
kfiíÏe, jsou pfiipraveni oslavovat Kris-
tovo vykupitelské vítûzství.

V˘znam veãefie Pánû. Veãefie Pánû na-
hrazuje velikonoãní slavnost staré
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smlouvy. Smysl velikonoãního svát-
ku se naplnil, kdyÏ Kristus, veliko-
noãní Beránek, obûtoval svÛj Ïivot.
Pfied svou smrtí proto Kristus usta-
novil nov˘ obfiad – velkou slavnost
BoÏího lidu nové smlouvy. Kofieny
vût‰iny symbolÛ veãefie Pánû tak sa-
hají zpût aÏ ke slavení Velikonoc.

1. Pfiipomínka vysvobození z hfiíchu.
Stejnû jako velikonoãní svátky pfii-
pomínaly Izraelskému národu vy-
svobození z otroctví v Egyptû, tak
i veãefie Pánû pfiipomíná vysvoboze-
ní z duchovního Egypta, z otroctví
hfiíchu.

Krev velikonoãního beránka, kte-
rou byly pomazány vefieje a nadpra-
Ïí domu, chránila obyvatele pfied
smrtí; jídlo z nûj jim dalo sílu utéci
z Egypta (Ex 12,3-8). Stejnû tak i Kris-
tova obûÈ osvobozuje od smrti; vûfiící
jsou zachránûni tím, Ïe pfiijímají je-
ho tûlo a krev (J 6,54). Veãefie Pánû
zvûstuje, Ïe Kristova smrt na kfiíÏi
nám pfiipravila spasení, zabezpeãila
odpu‰tûní a zaruãila vûãn˘ Ïivot.

Pán JeÏí‰ fiekl: „To ãiÀte na mou
památku.“ (1 K 11,24) Tento obfiad
klade dÛraz na prvek zástupnosti
Kristovy obûti. JeÏí‰ Kristus prohlá-
sil: „Toto jest mé tûlo, které se za vás
vydává.“ (1 K 11,24; srov. Iz 53,4-12)
Na kfiíÏi Nevinn˘ zastoupil viníka
a Spravedliv˘ zaujal místo nespra-
vedlivého. Tento u‰lechtil˘ ãin na-
plnil poÏadavky zákona, kter˘ vyÏa-

duje smrt hfií‰níka; poskytl odpu‰-
tûní, pokoj a uji‰tûní vûãného Ïivo-
ta pro toho, kdo ãiní pokání. KfiíÏ
odstranil na‰e odsouzení a nabízí
nám roucho Kristovy spravedlnosti
a moc zvítûzit nad zlem.

a) Chléb a plod vinné révy. KdyÏ
JeÏí‰ zjevoval pravdu o sobû, pouÏí-
val mnoho obrazn˘ch vyjádfiení.
¤ekl: „já jsem dvefie“ (J 10,9), „já
jsem cesta“ (J 14,6), „já jsem prav˘
vinn˘ kmen“ (J 15,1), „já jsem chléb
Ïivota“ (J 6,35). Îádné z tûchto vy-
jádfiení není moÏné brát doslovnû,
protoÏe Kristus není pfiítomen
v kaÏd˘ch dvefiích, cestû nebo vinné
révû. Jedná se o obrazná vyjádfiení
hlub‰ích pravd.

Poté, co JeÏí‰ zázraãnû nasytil pût
tisíc lidí, odhalil hlub‰í v˘znam své-
ho tûla a krve. JeÏí‰ Kristus, prav˘
chléb, fiíká: „Chléb z nebe vám ne-
dal MojÏí‰; prav˘ chléb z nebe vám
dává mÛj Otec. NeboÈ BoÏí chléb je
ten, kter˘ sestupuje z nebe a dává
Ïivot svûtu. ¤ekli mu: ‘Pane, dávej
nám ten chléb stále!’ JeÏí‰ jim fiekl:
‘Já jsem chléb Ïivota; kdo pfiichází
ke mnû, nikdy nebude hladovût,
a kdo vûfií ve mne, nebude nikdy
Ïíznit.’“ (J 6,32-35) Nabízí své tûlo
a krev, aby uspokojil hlad a ÏízeÀ
na‰ich nejvnitfinûj‰ích potfieb a tu-
Ïeb (J 6,50-54).

Velikonoãní chléb, kter˘ JeÏí‰ je-
dl, byl nekva‰en˘, podobnû i víno,
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které pil.7 Kvas (kvasnice), kter˘
zpÛsobuje, Ïe chléb kyne, byl pova-
Ïován za symbol hfiíchu (1 K 5,7.8)
a nemohl tedy pfiedstavovat Berán-
ka „bez vady a bez poskvrny“ (1 Pt
1,19).8 Pouze nekva‰en˘ chléb mo-
hl znázorÀovat Kristovo bezhfií‰né
tûlo. Stejnû i nezkaÏen˘ plod vinné
révy – nekva‰ené víno – náleÏitû
symbolizuje neposkvrnûnou doko-
nalost Spasitelovy oãisÈující krve.9

b) Jedení a pití. „Nebudete-li jíst
tûlo Syna ãlovûka a pít jeho krev,
nebudete mít v sobû Ïivot. Kdo jí
mé tûlo a pije mou krev, má Ïivot
vûãn˘ a já ho vzkfiísím v poslední
den.“ (J 6,53.54)

Jíst Kristovo tûlo a pít jeho krev, to
je symbolické vyjádfiení pro pfiijetí
BoÏího slova, jehoÏ prostfiednic-
tvím udrÏují vûfiící spojení s nebesy
a mohou Ïít duchovním Ïivotem.
JeÏí‰ fiekl: „Slova, která jsem k vám
mluvil, jsou Duch a jsou Ïivot.“
(J 6,63) „Ne jenom chlebem bude
ãlovûk Ïiv, ale kaÏd˘m slovem, které
vychází z BoÏích úst.“ (Mt 4,4)

Vûfiící se sytí Kristem – chlebem
Ïivota – tím, Ïe pfiijímají slovo Ïivo-
ta, Bibli. V tomto slovû pfiijímají Kris-
tovu Ïivotodárnou moc. Pfii veãefii
Pánû se také „sytíme“ Kristem, pro-
toÏe skrze Ducha svatého pfiijímá-
me jeho slovo. Z tohoto dÛvodu kaÏ-
dé slavení veãefie Pánû doprovází
i kázání BoÏího slova.

ProtoÏe si vírou pfiivlastÀujeme
poÏehnání Kristovy smírné obûti,
znamená veãefie Pánû mnohem víc
neÏ pouhou vzpomínkovou veãefii.
Úãast na této slavnosti nás v Ïivotû
posiluje skrze Kristovu povzbuzující
moc, která dává Ïivot a radost. Struã-
nû fieãeno, tato symbolika ukazuje,
Ïe „jsme závislí na Kristu v duchov-
ním Ïivotû tak, jako jsme závislí na
jídle a pití v Ïivotû tûlesném“.10

Bûhem veãefie Pánû „dûkujeme“
za kalich (1 K 10,16). To znamená,
Ïe stejnû jako Kristus „vzdal díky“ za
kalich (Mt 26,27), tak i my vyjadfiu-
jeme vdûãnost za JeÏí‰ovu krev.

2. Kolektivní spoleãenství s Kristem.
V rozdûleném svûtû plném sporÛ
pfiispívá na‰e spoleãná úãast na
tûchto slavnostech k jednotû a pev-
nosti církve. Tím ukazujeme na sku-
teãné spoleãenství s Kristem a mezi
sebou navzájem. Apo‰tol Pavel zdÛ-
razÀoval toto spoleãenství, kdyÏ fie-
kl: „Není kalich poÏehnání, za nûjÏ
dûkujeme, úãastí na krvi Kristovû?
A není chléb, kter˘ lámeme, úãastí
na tûle Kristovû? ProtoÏe je jeden
chléb, jsme my mnozí jedno tûlo,
neboÈ v‰ichni máme podíl na jed-
nom chlebu.“ (1 K 10,16.17)

„To je naráÏka na to, Ïe chléb se
pfii veãefii Pánû láme na mnoho
kouskÛ, které vûfiící jedí. A jako
v‰echny tyto kousky pochází ze stej-
ného chleba, tak i v‰ichni vûfiící,
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ktefií mají úãast na veãefii Pánû, jsou
sjednoceni v Kristu, jehoÏ obûtova-
né tûlo je znázornûno rozlomen˘m
chlebem. Tím, Ïe se tohoto obfiadu
úãastní kfiesÈané spoleãnû, vefiejnû
vyznávají, Ïe jsou sjednoceni, a Ïe
patfií do velké rodiny, jejíÏ hlavou je
Kristus.“11

V‰ichni ãlenové církve by se mûli
úãastnit této svaté veãefie, protoÏe
právû v ní se prostfiednictvím Du-
cha svatého „setkává Kristus se sv˘m
lidem a dodává mu sílu svou pfií-
tomností. Srdce a ruce lidí, ktefií
slouÏí, mohou toho b˘t nehodné;
pfiesto je Kristus pfiítomen, aby
slouÏil sv˘m dítkám. V‰ichni, kdo
pfiicházejí s vírou upfienou na Kris-
ta, obdrÏí hojnosti poÏehnání. V‰ich-
ni, kdo zanedbávají tyto pfiíleÏitosti
sk˘tající BoÏí dary, utrpí ztrátu. O ta-
kov˘ch lidech je moÏno právem fií-
ci: ‘I vy jste ãisti, ale ne v‰ichni’. 
(J 13,10)“12

Pfii stolu Pánû proÏíváme nejsil-
nûj‰í a nejhlub‰í vûdomí spoleãen-
ství. Zde se v‰ichni setkáváme na
stejné úrovni, právû zde jsou od-
stranûny v‰echny dûlící bariéry. Zde
si uvûdomujeme, Ïe i kdyÏ je ve spo-
leãnosti mnoho vûcí, které nás roz-
dûlují, v Kristu máme v‰echno, co
potfiebujeme, abychom byli sjedno-
ceni. KdyÏ se JeÏí‰ se sv˘mi uãední-
ky dûlil o kalich, svûfiil jim novou
smlouvu a fiekl: „Pijte z nûho v‰ich-

ni. NeboÈ toto jest má krev, která
zpeãeÈuje smlouvu a prolévá se za
mnohé na odpu‰tûní hfiíchÛ.“ (Mt
26,27.28; srov. L 22,20) Tak jako by-
la stará smlouva potvrzena krví
obûtních zvífiat (Ex 24,8), tak byla
nová smlouva potvrzena krví Kristo-
vou. Pfii tomto obfiadu vûfiící obno-
vují svÛj slib vûrnosti svému Pánu
a znovu uznávají, Ïe jsou souãástí
úÏasné smlouvy, ve které se BÛh v Je-
Ïí‰i Kristu spojil s lidstvem. Vûfiící
mají dÛvod k oslavû, protoÏe se sta-
li souãástí této smlouvy. Veãefie Pá-
nû je pfiipomínkou, i podûkováním
za zpeãetûní vûãné smlouvy milosti.
Pfiijatá poÏehnání jsou pfiímo úmûr-
ná vífie jejich úãastníkÛ.

3. Oãekávání druhého pfiíchodu.
„Kdykoli tedy jíte tento chléb a pi-
jete tento kalich, zvûstujete smrt
Pánû, dokud on nepfiijde.“ (1 K 11,26)
Veãefie Pánû pfieklenuje dobu mezi
Golgotou a druh˘m pfiíchodem
JeÏí‰e Krista. Spojuje kfiíÏ s BoÏím
královstvím, ono „jiÏ“ a „je‰tû ne“,
které je podstatou novozákonního
pohledu na svût. Spojuje Spasite-
lovu obûÈ a jeho druh˘ pfiíchod –
spasení zaji‰tûné a spasení dovr‰e-
né. Prohla‰uje, Ïe Kristus je pfiíto-
men skrze svého Ducha, a to aÏ do
té doby, neÏ pfiijde viditelnû.

KristÛv slib „nebudu pít z tohoto
plodu vinné révy aÏ do toho dne,
kdy budu s vámi pít kalich nov˘
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v království svého Otce“ (Mt 26,29),
je prorockou pfiedpovûdí. Zamûfiu-
je na‰i víru na budoucí slavení veãe-
fie Pánû s na‰ím Spasitelem v BoÏím
království. Tato pfiíleÏitost bude vel-
kou slavností „svatby Beránkovy“
(Zj 19,9).

V pfiípravû na tuto událost Kristus
radil: „Buìte pfiipaveni a va‰e lam-
py aÈ hofií. Buìte jako lidé, ktefií ãe-
kají na svého pána, aÏ se vrátí ze
svatby, aby mu hned otevfieli, aÏ pfii-
jde a zatluãe na dvefie. Blaze tûm
sluÏebníkÛm, které pán, aÏ pfiijde,
zastihne bdící. Amen, pravím vám,
Ïe se opá‰e, posadí je ke stolu a sám
je bude obsluhovat.“ (L 12,35-37)

Kristus bude slavit veãefii spolu se
sv˘mi následovníky, shromáÏdûn˘-
mi kolem slavnostnû prostfieného
stolu – stejnû jako ji slavil v Jeruza-
lémû. Tak dlouho ãekal na tuto pfií-
leÏitost a nyní je v‰echno pfiiprave-
no. Vstává ze svého trÛnu a jde, aby
slouÏil. V‰echny naplní úÏas. Necítí
se hodni toho, aby jim Kristus slou-
Ïil. Protestují slovy: „My budeme
slouÏit!“ Kristus v‰ak na tom ti‰e tr-
vá a Ïádá je, aby se posadili.

„Nikdy nebyl Kristus na zemi vût-
‰ím neÏ pfii této památné pfiíleÏitos-
ti veãefie Pánû, kdyÏ se stal sluÏební-
kem, a tak pokofiil sám sebe. Kris-
tova velikost v nebesích se projeví
v tom, Ïe bude slouÏit svat˘m.“13 Ve-
ãefie Pánû ukazuje na vyvrcholení

oãekávání, na radost z budoucí slá-
vy, která bude vycházet z osobního
spoleãenství s Kristem v jeho vûã-
ném království.

Pfiedpoklady pro úãast. Pro kfiesÈan-
skou víru mají v˘znam dva velké ob-
fiady – kfiest a veãefie Pánû. První je
branou do církve, z druhého obfia-
du mají uÏitek ti, kdo jiÏ ãleny círk-
ve jsou.14 Pán JeÏí‰ veãefii Pánû vyslu-
hoval pouze sv˘m následovníkÛm,
a proto je urãena pouze vûfiícím
kfiesÈanÛm. Dokud dûti nejsou po-
kfitûné, zpravidla se tohoto obfiadu
neúãastní.15

Písmo nabádá vûfiící, aby tento
obfiad slavili s náleÏitou úctou k Pá-
nu, protoÏe ten, kdo by „jedl tento
chléb a pil kalich Pánû nehodnû,
proviní se proti tûlu a krvi Pánû“ 
(1 K 11,27). „Nehodnû“ znamená
„buì nevhodné chování nebo ne-
dostatek Ïivé ãinné víry v Kristovu
smírnou obûÈ“.16 Takové jednání je
projevem neúcty k Pánu a mÛÏe b˘t
povaÏováno za odmítnutí Spasitele,
a tím za spoluvinu s tûmi, kdo ho
ukfiiÏovali.

Nehodná úãast se Bohu nelíbí.
Ten, kdo jí a pije nehodnû, jí a pije
„odsouzení“, protoÏe „nerozpozná-
vá, Ïe jde o tûlo Pánû“ (1 K 11,29).
Takov˘ ãlovûk nedokáÏe rozli‰it me-
zi obyãejnou stravou a mezi posvû-
cen˘mi symboly, které pfiedstavují
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Kristovu smírnou smrt. „Vûfiící by
nemûli tento obfiad povaÏovat pou-
ze za vzpomínkovou slavnost histo-
rické události. Je takovou slavností,
ale znamená je‰tû mnohem víc. Pfii-
pomíná cenu, kterou BÛh zaplatil za
hfiích, i to, nakolik je ãlovûk svému
Spasiteli zavázán. Je to prostfiedek,
kter˘ vûfiícímu stále pfiipomíná je-
ho povinnost vefiejnû svûdãit o své ví-
fie ve smírãí smrt Syna BoÏího.“17

Ve svûtle tûchto napomenutí ra-
dí Pavel vûfiícím, „nechÈ kaÏd˘ sám
sebe zkoumá“ je‰tû dfiíve, neÏ se
úãastní veãefie Pánû (1 K 11,28).
KaÏd˘ by mûl s modlitbou zkou-
mat svou kfiesÈanskou zku‰enost,
vyznat své hfiíchy a obnovit naru-
‰ené vztahy.

Zku‰enost adventních prÛkopní-
kÛ ukazuje, jak˘m poÏehnáním se
mÛÏe takové zkoumání stát: „KdyÏ
na‰ich ãlenÛ bylo je‰tû málo, veãefie
Pánû byla velmi blahodárnou pfiíle-
Ïitostí. V pátek, kaÏd˘ ãlen usiloval
o to, aby odstranil v‰e, co by ho od-
dûlovalo od jeho bratfií, sester a od
Boha. Vûfiící dÛkladnû zkoumali svá

srdce, upfiímnû se modlili, aby jim
BÛh zjevil skryté hfiíchy; vyznávali
nepoctivost v obchodování, nero-
zumná a ukvapenû vyslovená slova
a oblíbené hfiíchy. Pán se k nám pfii-
blíÏil, a my jsme byli posíleni a vel-
mi povzbuzeni.“18

Sebezkoumání je osobní záleÏi-
tostí kaÏdého vûfiícího. Nemohou
ho za nás udûlat jiní, protoÏe kdo
mÛÏe ãíst v srdci nebo rozli‰it plevel
od p‰enice? Kristus, jako ná‰ vzor,
zavrhl v˘luãnost pfii veãefii Pánû.
Aãkoli zjeven˘ hfiích vyluãuje ãlovû-
ka od úãasti (1 K 5,11), JeÏí‰ sám
stoloval s Jidá‰em, kter˘ byl nave-
nek jeho uãedníkem, ale uvnitfi zlo-
dûj a zrádce.

To, co ãlovûka ãiní zpÛsobilého
k úãasti na veãefii Pánû, je stav srd-
ce – plné odevzdání se Kristu, víra
v jeho obûÈ, nikoliv ãlenství v církvi.
Z toho vypl˘vá, Ïe vûfiící ze v‰ech
církví se mohou úãastnit veãefie Pá-
nû. V‰ichni jsou pozváni slavit velk˘
svátek nové smlouvy; svou úãastí mo-
hou totiÏ svûdãit, Ïe pfiijímají Krista
jako osobního Spasitele.19

Poznámky

1. Viz Robert Odom, „The First Celebration of
the Ordinance of the Lord’s House“,
Ministry, leden 1953, str. 20; E. Whiteová,
Touha vûkÛ, str. 453-456.

2. TamtéÏ, str. 458-459.

3. Mezi kfitem a veãefií Pánû existuje urãit˘
vztah. Dfiíve, neÏ vstoupíme do církve, mu-
síme b˘t pokfitûni. Um˘vání nohou slouÏí li-
dem, ktefií jiÏ jsou ãleny církve. Bûhem to-
hoto obfiadu mÛÏeme dÛkladnû uvaÏovat
o svém kfiestním slibu.
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4. Viz C. Mervyn Maxwell, „A Fellowship of
Forgiveness“, Review and Herald, 29. ãerven
1961, str. 6.7.

5. Jon Dybdahl, Missions: A Two-Way Street
(Boise, ID: Pacific Press, 1986), str. 28.

6. Aãkoli se v‰eobecnû chápe, Ïe ve Sk 20,7 je
tento v˘raz odkazem na slavení veãefie Pánû,
net˘ká se v˘hradnû tohoto obfiadu. V L 24,35
toto slovo oznaãuje bûÏné jídlo.

7. Z pfiedpokladu, Ïe lidé v biblick˘ch dobách
v teplém izraelském podnebí nemohli ucho-
vat hroznovou ‰Èávu del‰í dobu, tj. od doby
sbírání hroznÛ aÏ do slavení Velikonoc na ja-
fie, se odvozuje jako samozfiejmost, Ïe Ïidé
pili pfii slavení Velikonoc kva‰ené víno. Tako-
vá domnûnka je v‰ak nepodloÏená. Ve staro-
vûkém svûtû se ovocné ‰Èávy pomocí nejrÛz-
nûj‰ích metod uchovávaly po znaãnû dlou-
hou dobu v nekva‰eném stavu. Jedna z metod
spoãívala v tom, Ïe se hroznová ‰Èáva vafiením
zahu‰Èovala na sirup, a kdyÏ se koncentrova-
ná ‰Èáva uchovávala na chladném místû, ne-
zkvasila. Pouh˘m rozfiedûním vodou vzniklo
nealkoholické „sladké víno“. Viz William
Patton, Bible Wines – Laws Fermentation (Okla-
homa City, OK: Sane Press, nedatováno), str.
24-41; viz také C. A. Christoforides, „More
on Unfermented Wine“, Ministry, duben
1955, str. 34; Lael O. Caesar, „The Meaning of
Yayin in the Old Testament“ (nepublikovaná
disertace, Andrews University, 1986), str. 74-
77; E. Whiteová, Touha vûkÛ, str. 461.462.
Víno pouÏívané o Velikonocích mohlo b˘t
také vyrobeno ze su‰en˘ch hroznÛ (F. C.
Gilbert, Practical Lessons From the Experience of
Israel for the Church of Today [Nashville, TN:
Southern Publ. Assn., vydání z r. 1972], str.
240.241).

8. V tomto svûtle není bezv˘znamné, Ïe se
evangelista vyhnul pouÏití obvyklého v˘razu
pro víno (fiecky oinos), ale pouÏívá vyjádfiení
„plod vinné révy“ (Mk 14,25). Zatímco se oi-
nos mÛÏe vztahovat na víno kva‰ené i nekva-

‰ené, v˘raz plod vinné révy se t˘ká ãisté
hroznové ‰Èávy – vhodn˘ symbol Kristovy kr-
ve, protoÏe Kristus sám sebe naz˘val „pra-
v˘m vinn˘m kmenem“ (J 15,1).

9. Kvasinky zpÛsobují zkva‰ení hroznové ‰Èávy.
Jsou volnû pfiená‰eny vzduchem nebo hmy-
zem, aÏ nakonec pfiilnou na voskov˘ povrch
hroznÛ. Lisováním hroznÛ se smíchají se ‰Èá-
vou. Pfii pokojové teplotû se pak rychle mno-
Ïí a víno kvasí. (Viz Martin S. Peterson,
Arnold H. Johnson, vyd., Encyclopedia of Food
Technology [Westport, CT: Avi Publishing
Co., 1974], sv. 2, str. 61-69; idem, Encyclopedia
of Food Science [Westport, CT: Avi Publishing
Co., 1978], sv. 3, str. 878).

10. R. Rice, Reign of God, str. 303.
11. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 746.
12. E. Whiteová, Touha vûkÛ, str. 464.465; srov.

str. 467.
13. M. L. Andreasen, „The Ordinances of the

Lord’s House“, Ministry, leden 1947, str. 44.46.
14. Srov. E. White, Evangelism (Washington, D.

C.: Review and Herald, 1946), str. 273.
15. Viz napfi. Frank Holbrook, „For Members

Only?“ Ministry, únor 1987, str. 13.
16. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 765.
17. TamtéÏ.
18. E. White, Evangelism, str. 274; srov. SDA Bible

Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 765.
19. Bible neurãuje, jak ãasto by se mûla veãefie

Pánû slavit (viz 1 K 11,25.26). Adventisté ná-
sledovali praxi mnoha protestantÛ a slaví ten-
to obfiad ãtyfiikrát roãnû. „První adventisté pfii-
jali tento ãtvrtletní systém, protoÏe mûli do-
jem, Ïe pfii ãastûj‰ím slavení veãefie Pánû by
vzniklo nebezpeãí formálnosti a lidé by si pfie-
stali uvûdomovat váÏnost tohoto obfiadu.“ Zdá
se, Ïe toto fie‰ení je stfiední cestou mezi slave-
ním veãefie Pánû pfiíli‰ ãasto, a mezi slavením
veãefie Pánû po dlouhé dobû, napfi. jednou za
rok. (W. E. Read, „Frequency of the Lord’s
Supper“, Ministry, duben 1955, str. 43).
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BÛh udûluje v‰em ãlenÛm církve v kaÏ-
dé dobû duchovní dary, které má kaÏd˘
ãlen s láskou pouÏít ve sluÏbû pro spo-
leãné dobro církve a lidstva. PÛsobe-
ním Ducha svatého, kter˘ obdarovává
kaÏdého ãlena podle své vÛle, projevu-
jí se tyto dary ve schopnostech i sluÏeb-
nostech, které církev potfiebuje pro spl-
nûní Bohem urãen˘ch povinností. Podle
Písma patfií mezi dary Ducha: víra,
uzdravování, proroctví, zvûstování, vy-
uãování, spravování, smifiování, milo-
srdenství, sebeobûtavá sluÏba, laskavá
ochota pomáhat lidem a povzbuzovat
je. Nûkteré ãleny církve BÛh povolal
a Duchem uschopnil pro splnûní pasto-
raãních, evangelizaãních, apo‰tolsk˘ch
a uãitelsk˘ch úkolÛ, potfiebn˘ch pro
pfiípravu ãlenÛ k sluÏbû, pro vzdûlání
církve k duchovní zralosti, k podpofie
jednoty víry a poznání Boha. PouÏíva-
jí-li ãlenové tyto dary jako vûrní hospo-
dáfii rozmanité milosti BoÏí, je církev
chránûna pfied niãiv˘m vlivem fale‰ného
uãení, roste BoÏím rÛstem a buduje se ve
vífie a lásce (¤ 12,4-8; 1 K 12,9-11.
27.28; Ef 4,8.11-16; Sk 6,1-7; 1 Tm
3,1-13; 1 Pt 4,10.11).

Základní vûrouãné v˘roky, 16

Adventisté sedmého dne věří...
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Slova, která JeÏí‰ pronesl krátce pfied
tím, neÏ vystoupil do nebe, zmûnila
dûjiny. UãedníkÛm uloÏil: „Jdûte do
celého svûta a kaÏte evangelium v‰e-
mu stvofiení.“ (Mk 16,15)

Do celého svûta? V‰emu stvofiení?
Uãedníci to museli povaÏovat za ne-
moÏn˘ úkol. Kristus vûdûl o jejich
bezmocnosti, a proto je poÏádal,
aby neopou‰tûli Jeruzalém a ãekali,
„aÏ se splní Otcovo zaslíbení“.
Potom je ujistil: „Ale dostanete sílu
Ducha svatého, kter˘ na vás sestou-
pí, a budete mi svûdky v Jeruzalémû
a v celém Judsku, Samafisku a aÏ na
sám konec zemû.“ (Sk 1,4.8)

Po JeÏí‰ovû nanebevstoupení strá-
vili uãedníci mnoho ãasu na modlit-
bû. Neshody a Ïárlivost, které je pro-
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vázely po vût‰inu ãasu stráveného
s JeÏí‰em, vystfiídal soulad a pokora.
Uãedníci se obrátili. Jejich úzk˘
vztah s Kristem a v˘sledná jednota
byly nezbytnou pfiípravou pro vylití
Ducha svatého.

Stejnû jako JeÏí‰ obdrÏel zvlá‰tní
pomazání Duchem, kter˘ ho pfii-
pravil pro sluÏbu (Sk 10,38), tak
i uãedníci byli pokfitûni Duchem
svat˘m, kter˘ je uschopnil vydávat
svûdectví. To pfiineslo úÏasné v˘-
sledky. V den, kdy pfiijali dar Ducha
svatého, pokfitili tfii tisíce lidí (viz Sk
2,41).

Dary Ducha svatého

Kristus objasnil v˘znam darÛ Ducha
svatého v tomto podobenství: „Bu-
de tomu, jako kdyÏ ãlovûk, kter˘ se
chystal na cestu, zavolal své sluÏeb-
níky a svûfiil jim svÛj majetek; jed-
nomu dal pût hfiiven, druhému
dvû, tfietímu jednu, kaÏdému podle
jeho schopností a odcestoval.“ (Mt
25,14.15)

MuÏ, kter˘ odcestoval, pfiedstavuje
Krista, kter˘ odcházel do nebe. „Slu-
Ïebníci“ tohoto ãlovûka jsou vlastnû
Kristovi následovníci, za které bylo
„zaplaceno v˘kupné“ (1 K 6,20)
„vzácnou krví Kristovou“ (1 Pt 1,19).
Kristus je vykoupil proto, aby slouÏili,
aby „neÏili uÏ sami sobû, n˘brÏ tomu,
kdo za nû zemfiel i vstal“ (2 K 5,15).

Kristus dal hfiivny kaÏdému slu-
Ïebníku podle jeho schopností a ur-
ãil „kaÏdému jeho práci“ (Mk 13,34,
PetrÛ). Tyto hfiivny spolu s dal‰ími
dary a schopnostmi pfiedstavují
zvlá‰tní dary, které udûluje Duch
svat˘ (viz kapitola 20).1

Kristus dal tyto duchovní dary cír-
kvi o Letnicích. Pavel fiekl: „Vystou-
pil vzhÛru...dal dary lidem.“ Tak
„kaÏdému z nás byla dána milost
podle míry Kristova obdarování“.
(Ef 4,8.7) Duch svat˘ tedy dává
„kaÏdému zvlá‰tní dar, jak sám
chce“ (1 K 12,11). Tyto dary umoÏ-
Àují církvi vykonat svûfiené dílo.

Úãel duchovních darÛ

Duch svat˘ dává kaÏdému ãlenu
církve zvlá‰tní schopnosti, které mu
pomáhají splnit její boÏské poslání.

Soulad v církvi. V korintském sboru
nechybûl Ïádn˘ duchovní dar (1 K
1,4.7). Nane‰tûstí se v‰ak ãlenové
pfieli jako malé dûti o to, kter˘ dar
je nejdÛleÏitûj‰í.

Apo‰tol Pavel znepokojen rozdû-
lením, které vzniklo v korintském
sboru, pí‰e Korintsk˘m o pravé
podstatû tûchto darÛ a o tom, jak
mají slouÏit. Duchovní dary, jak vy-
svûtluje, jsou dary milosti. Od stej-
ného Ducha pochází „rozdílná ob-
darování“, která vedou k „rozdílné
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sluÏbû“ a „rozdílnému pÛsobení
moci“. Pavel ale zdÛrazÀuje, Ïe je to
„tent˘Ï BÛh, kter˘ pÛsobí v‰ecko ve
v‰ech“ (1 K 12,4-6).

Duch dává dary kaÏdému vûfiící-
mu – pro vzdûlání a budování círk-
ve. Potfieba BoÏího díla urãuje, jak˘
dar Duch dá a komu. V‰ichni ne-
dostávají stejné dary. Apo‰tol Pavel
fiíká, Ïe Duch dává jednomu slovo
moudrosti, druhému slovo poznání,
nûkomu víru, jinému dar pÛsobení
mocn˘ch ãinÛ, dal‰ímu proroctví,
jinému rozli‰ování duchÛ, dal‰ímu
rÛzné druhy jazykÛ, jinému dar vy-
kládat jazyky. „To v‰echno pÛsobí
jeden a t˘Ï Duch, kter˘ udûluje kaÏ-
dému zvlá‰tní dar, jak sám chce.“
(ver‰ 11)

Vdûãnost za pÛsobení darÛ v círk-
vi patfií Dárci, ne ãlovûku, kter˘ tím-
to darem slouÏí. Dary jsou urãené
církvi, a ne jednotlivcÛm, proto by
je lidé nemûli povaÏovat za své osob-
ní vlastnictví.

Duch dává dary podle toho, jak to
povaÏuje za vhodné, a proto není
moÏné Ïádn˘m darem pohrdat nebo
ho podceÀovat. Îádn˘ ãlen církve se
nemá právo povy‰ovat proto, Ïe má
zvlá‰tní úfiad nebo poslání. Nikdo by
se také nemûl cítit ménûcenn˘ kvÛli
tomu, Ïe je povolán zastávat niÏ‰í po-
stavení.

1. Model pÛsobení. Aby objasnil
soulad, kter˘ panuje mezi rozdíln˘-

mi dary, pouÏívá Pavel obraz lidské-
ho tûla. Tûlo má mnoho údÛ a kaÏ-
d˘ z nich má jedineãné poslání.
„Ale BÛh dal tûlu údy a kaÏdému
z nich urãil úkol, jak sám chtûl.“
(ver‰ 18)

Îádn˘ úd nemÛÏe fiíci tûlu: „Ne-
potfiebuji tû!“ V‰echny jsou na sobû
vzájemnû závislé „a právû ty údy tû-
la, které se zdají ménû v˘znamné,
jsou nezbytné, a které pokládáme
za ménû ãestné, tûm prokazujeme
zvlá‰tní ãest, a neslu‰né slu‰nûji za-
halujeme, jak to na‰e slu‰né údy ne-
potfiebují. BÛh zafiídil tûlo tak, Ïe
pfiehlíÏen˘m údÛm dal hojnûj‰í
ãest.“ (ver‰e 21-24)

Selhání jakéhokoli orgánu po-
stihne celé tûlo. Pokud by tûlo ne-
mûlo mozek, nepracoval by ani Ïa-
ludek, a pokud by nemûlo Ïaludek,
mozek by byl zbyteãn˘. Podobnû by
trpûla i církev, kdyby v ní nûkter˘
z ãlenÛ chybûl, bez ohledu na to,
jak je bezv˘znamn˘.

Nûkteré ãásti na‰eho tûla, které
jsou svou stavbou slab‰í, potfiebují
zvlá‰tní ochranu. âlovûk mÛÏe Ïít
bez ruky nebo bez nohy, ale nemÛ-
Ïe Ïít bez jater, srdce nebo plic.
Men‰í dary bychom nemûli vÛbec
podceÀovat, ale mûli bychom o nû
starostlivû peãovat, protoÏe zdraví
církve záleÏí právû na nich.

BoÏím zámûrem pfii udûlování du-
chovních darÛ církvi bylo, „aby v tû-
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le nedo‰lo k roztrÏce“, aby díky nim
vznikl duch jednoty a vzájemné dÛ-
vûry, a aby „údy shodnû peãovaly je-
den o druh˘. Trpí-li jeden úd, trpí
spolu s ním v‰echny. A dochází-li
slávy jeden úd, v‰echny se radují
spolu s ním.“ (ver‰e 25.26) Pokud
tedy jeden z vûfiících trpí, mûl by
o tom vûdût cel˘ sbor a mûl by mu
pomoci zmírnit jeho utrpení. Pouze
tehdy, kdyÏ se takov˘ ãlovûk uzdraví,
pak je znovu zdravá i celá církev.

Apo‰tol Pavel, po diskusi o hod-
notû kaÏdého duchovního daru,
jmenuje nûkteré z nich: „A nûkte-
r˘m urãil BÛh místo v církvi: usta-
novil pfiednû apo‰toly, za druhé pro-
roky, za tfietí uãitele; potom (udûlil)
dar zázrakÛ, potom dary uzdravová-
ní, pomáhání, vedení správy, dar
rozliãn˘ch jazykÛ.“ (ver‰ 28, Col;
srov. Ef 4,11) ProtoÏe Ïádn˘ z ãlenÛ
nemá v‰echny dary, povzbuzuje
Pavel cel˘ sbor: „Usilujte o vy‰‰í da-
ry!“ (1 K 12,31) Má na mysli ty, kte-
ré jsou pro církev nejuÏiteãnûj‰í.2

2. Nezbytn˘ rozmûr darÛ. Dary Du-
cha svatého v‰ak samy o sobû nesta-
ãí. Existuje je‰tû „mnohem vzácnûj-
‰í cesta“ (ver‰ 31). I kdyÏ dary pfii
Kristovû pfiíchodu pominou, ovoce
Ducha je vûãné. Tvofií ho vûãná
cnost lásky a pokoj, dobrota a spra-
vedlnost, které s sebou láska pfiiná-
‰í (viz Ga 5,22.23; Ef 5,9). I kdyÏ
proroctví pomine, jazyky ustanou

a poznání bude pfiekonáno, víra, na-
dûje a láska zÛstane. „Ale nejvût‰í
z té trojice je láska.“ (1 K 13,13)3

Tato láska (fiecky agapé), kterou
dává BÛh, je láskou sebeobûtavou
a dávající (ver‰e 4-8). Je to „vzne‰e-
nûj‰í druh lásky, kter˘ uznává nûco
hodnotného v osobû nebo pfiedmû-
tu, kter˘ miluje; je to láska zaloÏená
na principu, ne na emocích; láska,
která vyrÛstá z obdivu k vlastnostem
toho, koho miluje“.4 Dary bez lásky
zpÛsobují v církvi zmatek a roztrÏky.
Onou vzne‰enûj‰í cestou je tedy to,
aby kaÏd˘ kfiesÈan mûl kromû du-
chovních darÛ také tuto nesobec-
kou lásku. „DrÏte se lásky a usilujte
o duchovní dary.“ (1 K 14,1)

Îivot k BoÏí slávû. Pavel mluví o du-
chovních darech také v listu ¤íma-
nÛm. Vyz˘vá v‰echny vûfiící, aby Ïili
k BoÏí slávû (¤ 11,36 – 12,2). Pou-
Ïívá znovu symboliku údÛ tûla, aby
znázornil rozmanitost, ale souãas-
nû i jednotu, kterou se vyznaãují vû-
fiící, ktefií jsou sjednoceni v církvi
(¤ 12,3-6).

Vûfiící uznávají, Ïe víra a duchovní
dary mají svÛj zdroj v BoÏí milosti;
proto jsou pokorní. âím více darÛ
je vûfiícímu svûfieno, tím vût‰í je je-
ho duchovní vliv, a tím vût‰í by mû-
la b˘t i jeho závislost na Bohu.

V této kapitole Pavel jmenuje ná-
sledující dary: proroctví, dar sluÏby,
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dar uãit, schopnost povzbuzovat,
dávat, dar vést a peãovat o trpící.
Stejnû jako v 1 K 12. kapitole, apo‰-
tol i zde, na konci tohoto seznamu,
uvádí nejvût‰í princip kfiesÈanství –
lásku (¤ 12,9).

Petr pfiedstavil téma duchovních
darÛ na pozadí konce v‰ech vûcí,
kter˘ „je blízko“ (1 Pt 4,7). Naléha-
vost doby vyÏaduje, aby vûfiící
pouÏívali své duchovní dary. ¤ekl:
„KaÏd˘ aÈ slouÏí druh˘m tím da-
rem milosti, kter˘ pfiijal; tak bude-
te dobr˘mi správci milosti BoÏí
v její rozmanitosti.“ (ver‰ 10) Stej-
nû jako apo‰tol Pavel i Petr uãil, Ïe
úãelem duchovních darÛ není vy-
vy‰ování sebe sama, ale „aby se v‰ec-
ko dûlo k oslavû BoÏí“ (ver‰ 11).
Také Petr spojuje lásku s duchov-
ními dary (ver‰ 8).

RÛst církve. Apo‰tol Pavel ve své tfie-
tí a závûreãné diskusi o duchovních
darech naléhavû Ïádá vûfiící, aby to-
mu povolání, kterého se jim dosta-
lo „dûlali ãest sv˘m Ïivotem, vÏdy
skromní, ti‰í a trpûliví. Sná‰ejte se
navzájem v lásce a usilovnû hleìte
zachovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje.“ (Ef 4,1-3)

Duchovní dary pfiispívají k získání
jednoty, která pÛsobí rÛst církve.
KaÏdému vûfiícímu „byla dána mi-
lost podle míry Kristova obdarová-
ní“ (ver‰ 7).

Kristus sám „jedny povolal za
apo‰toly, jiné za proroky, jiné za zvûs-
tovatele evangelia, jiné za past˘fie
a uãitele, aby své vyvolené dokonale
pfiipravil k dílu sluÏby – k budování
Kristova tûla, aÏ bychom v‰ichni do-
sáhli jednoty víry a poznání Syna
BoÏího, a tak dorostli zralého lid-
ství, mûfieno mírou Kristovy plnos-
ti.“ (ver‰e 11-13) Ti, ktefií pfiijali du-
chovní dary, by mûli slouÏit pfiede-
v‰ím vûfiícím a pfiipravovat je na
rÛzné druhy sluÏby, podle toho, ja-
ké dary obdrÏeli. To církev buduje
a vede k dosaÏení zralosti mûfieno
mírou Kristovy plnosti.

Tyto sluÏebnosti upevÀují du-
chovní stabilitu a posilují schopnost
bránit církev proti fale‰nému uãe-
ní. „Pak uÏ nebudeme nedospûlí,
nebudeme zmítáni a uná‰eni záva-
nem kdejakého uãení – lidskou fal-
‰í, chytráctvím a lstiv˘m svádûním
k bludu. Buìme pravdiví v lásce, aÈ
ve v‰em dorÛstáme v Krista. On je
hlava.“ (ver‰e 14.15)

Nakonec duchovní dary pfiiná‰e-
jí jednotu v Kristu a prosperitu
v církvi. „Z nûho roste celé tûlo,
pevnû spojené klouby navzájem se
podpírajícími, a buduje se v lásce
podle toho, jak je kaÏdé ãásti dá-
no.“ (ver‰ 16) Aby církev rostla po-
dle BoÏího zámûru, musí kaÏd˘
ãlen pouÏívat dary milosti, které
mu BÛh dal.
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V˘sledkem bude, Ïe církev poros-
te ve dvou smûrech – bude proÏívat
poãetní rÛst ãlenÛ a zároveÀ nárÛst
jednotliv˘ch duchovních darÛ. Lás-
ka je souãástí tohoto povolání, pro-
toÏe církev uskuteãÀuje vzdûlávání
a rÛst pouze tehdy, pokud tyto dary
pouÏívá v lásce.

DÛsledky duchovních darÛ

Spoleãná sluÏba. Písmo nepodporuje
názor, Ïe duchovní by mûli slouÏit
a laiãtí ãlenové pouze zahfiívat lavice
a ãekat, aÏ budou duchovnû nasyce-
ni. Církev, „lid náleÏející Bohu“ (1 Pt
2,9), tvofií jak kazatelé, tak i laici.
V‰ichni spoleãnû nesou zodpovûd-
nost za blaho církve a její rozkvût.
Jsou povoláni ke spolupráci, kaÏd˘
podle svého zvlá‰tního daru, kter˘
mu dal Kristus. V˘sledkem rozdíl-
nosti darÛ jsou rozmanité sluÏeb-
nosti, které vydávají spoleãné svû-
dectví, jehoÏ úãelem je roz‰ífiit BoÏí
království a pfiipravit svût na setkání
se sv˘m Spasitelem (Mt 28,18-20; Zj
14,6-12).

Úloha duchovních. Uãení o duchov-
ních darech vkládá zodpovûdnost
za vzdûlávání sboru na bedra kaza-
tele. BÛh povolal apo‰toly, proroky,
evangelisty, kazatele a uãitele, aby
pfiipravili jeho lid ke sluÏbû. „Kaza-
telé by se nemûli vûnovat práci, kte-

rou má konat sbor, tím se vyãerpá-
vají a brání druh˘m konat jejich po-
vinnost. Mûli by uãit ãleny, jak pra-
covat v církvi a ve spoleãnosti.“5

Kazatel, kter˘ nemá dar vzdûlávat,
nepatfií do kazatelské sluÏby, ale do
jiné oblasti BoÏího díla.6 Úspûch
BoÏího plánu pro církev závisí na
ochotû a schopnosti kazatelÛ uãit
ãleny pouÏívat jejich Bohem svûfie-
né dary.

Duchovní dary a misie. BÛh dává du-
chovní dary pro uÏitek celého tûla,
ne pouze pro uÏitek jednotliv˘m ãle-
nÛm, ktefií je pfiijímají. Právû tak, ja-
ko vûfiící nepfiijímá dary pro vlastní
uÏitek, ani církev nepfiijímá v‰echny
dary Ducha jen pro vlastní pro-
spûch. BÛh obdafiil církev duchov-
ními dary proto, aby ji pfiipravil na
splnûní jejího poslání ve svûtû.

Duchovní dary nejsou odmûnou
za dobfie vykonanou práci, ale jsou
prostfiedkem k tomu, aby bylo dílo
dobfie vykonáno. Duch zpravidla dá-
vá ãlovûku dary, jeÏ se shodují s jeho
pfiirozen˘mi schopnostmi, aãkoli pfii-
rozené schopnosti nejsou samy o so-
bû duchovními dary. âlovûk získává
Ducha svatého znovuzrozením.

Musíme se znovuzrodit, abychom
byli obdafieni duchovními dary.

Jednota v rozmanitosti, ne jednotvár-
nost. Nûktefií kfiesÈané se snaÏí pfii-
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mût druhé k tomu, aby byli stejní ja-
ko jsou oni. To je ale lidské jednání,
a ne BoÏí plán. O doplÀující povaze
duchovních darÛ svûdãí skuteãnost,
Ïe církev i pfies rozmanitost darÛ zÛ-
stává jednotná. Pokrok BoÏí církve
tedy závisí na kaÏdém vûfiícím. Bo-
Ïím zámûrem je, aby se v‰echny da-
ry, sluÏebnosti i aktivity spojily
v církvi pfii budování spoleãného
díla, jeÏ staví na základech, které po-
loÏila církev v minulosti. V JeÏí‰i Kris-
tu, úhelném kameni, „je celá stavba
pevnû spojena a roste v chrám, po-
svûcen˘ v Pánu“ (Ef 2,21).

Úãelem darÛ je svûdecká sluÏba. Vûfií-
cí dostávají rozmanité dary, coÏ uka-
zuje na to, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má osob-
ní sluÏbu. Pfiesto by kaÏd˘ vûfiící mûl
b˘t schopen vydat svûdectví o své ví-
fie, rozdûlit se o vûrouãné zásady
a fiíci ostatním, co BÛh uãinil v jeho
Ïivotû. DÛvodem, proã BÛh dává
jednotlivé dary, aÈ uÏ jsou jakékoli,
je uschopnit ãlovûka k tomu, aby
byl svûdkem.

Zanedbávání duchovních darÛ. Vûfií-
cí, ktefií odmítnou pouÏívat své du-
chovní dary, zjistí nejen, Ïe jejich
duchovní dary pomalu zakrní, ale
také, Ïe riskují svÛj vûãn˘ Ïivot. Ve
svém laskavém zájmu JeÏí‰ váÏnû va-
ruje, Ïe sluÏebník, kter˘ nepouÏíval
svou hfiivnu, byl sluÏebník „‰patn˘

a lín˘“, kter˘ ztratil vûãnou odmûnu
(Mt 25,26-30).7 NeuÏiteãn˘ sluÏeb-
ník otevfienû pfiiznal, Ïe hfiivnu za-
nedbal zámûrnû a po pfiedchozím
uváÏení. Proto byl za své selhání od-
povûdn˘. „Pfii posledním soudu vel-
k˘ Soudce zapoãítá mezi pachatele
nepravosti ty, ktefií Ïili bez cíle, za-
nedbávali pfiíleÏitosti a vyh˘bali se
zodpovûdnosti.“8

Rozpoznání duchovních darÛ

âlenové, ktefií se mají úspû‰nû za-
pojit do misijního díla církve, si mu-
sí uvûdomit, jaké mají duchovní da-
ry. Tyto dary fungují jako kompas
a vedou vûfiícího ke sluÏbû a rados-
ti z plného Ïivota (J 10,10). KdyÏ
„neuznáme, nerozvíjíme a nepouÏí-
váme na‰e dary (nebo je jednodu‰e
zanedbáváme), je církev ochuzena;
není tím, ãím by podle BoÏího zá-
mûru mohla b˘t.“9

Snahu rozpoznat duchovní dary10

by mûlo provázet následující:

Duchovní pfiíprava. Apo‰tolové se
upfiímnû modlili o schopnost mlu-
vit slova, která by hfií‰níky vedla ke
Kristu. OdloÏili stranou rozdíly a tou-
hu po nadfiazenosti, jeÏ se mezi nimi
projevovala. Vyznání hfiíchÛ a po-
kání je pfiivedlo do uÏ‰ího spole-
ãenství s Kristem. Podobnou zku‰e-
nost v pfiípravû na kfiest Duchem
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svat˘m potfiebují proÏít i ti, ktefií
pfiijímají Krista dnes.

Kfiest Duchem není jednorázo-
vou událostí; mûli bychom ho pro-
Ïívat dennû.11 Mûli bychom Pána
prosit o tento kfiest, protoÏe to dává
církvi moc svûdãit a hlásat evangeli-
um. Proto musíme svÛj Ïivot trvale
podfiizovat Bohu; zÛstávat plnû
v Kristu a Ïádat ho o moudrost
k objevení na‰ich darÛ (Jk 1,5).

Studium Písma. KdyÏ budeme s mod-
litbou studovat to, co uãí Nov˘ zá-
kon o duchovních darech, umoÏní-
me tak Duchu svatému, aby nám
pomohl rozeznat konkrétní sluÏbu,
kterou pro nás pfiipravil. Je dÛleÏi-
té, abychom uvûfiili, Ïe nám BÛh dá-
vá pfiinejmen‰ím jeden dar, kter˘
máme pouÏít v jeho sluÏbû.

Otevfienost pro BoÏí vedení. PouÏívat
Ducha nemáme my, ale Duch má
pouÏívat nás, „neboÈ je to BÛh, kte-
r˘ ve vás pÛsobí, Ïe chcete i ãiníte,
co se mu líbí“ (Fp 2,13). Je pfied-
ností b˘t ochoten pracovat v jakém-
koli druhu sluÏby, kter˘ nám BoÏí
prozfietelnost nabízí. Musíme dát
Bohu pfiíleÏitost, aby probudil v ji-
n˘ch touhu po na‰í pomoci. Mûli
bychom b˘t pfiipraveni odpovûdût

na vzniklé potfieby církve. Nemûli
bychom se obávat zkou‰et nové vû-
ci, ale tûm, ktefií nás Ïádají o po-
moc, bychom mûli fiíci o na‰ich
schopnostech od Pána a zku‰enos-
tech s ním.

Potvrzení spoleãenstvím. ProtoÏe BÛh
dává duchovní dary pro budování
své církve, mÛÏeme oãekávat, Ïe na-
‰e dary definitivnû potvrdí i úsudek
tûla Kristova; nemûli bychom vychá-
zet pouze z na‰ich vlastních pocitÛ.
âasto je obtíÏnûj‰í rozpoznat vlastní
dary neÏ obdarování druh˘ch. Mu-
síme b˘t ochotni nejenom naslou-
chat tomu, co jiní fiíkají o na‰ich da-
rech, ale je také dÛleÏité, abychom
sami rozpoznali a potvrdili BoÏí da-
ry u druh˘ch.

Nic nepÛsobí vût‰í radost a nepfii-
ná‰í vût‰í uspokojení neÏ vûdomí,
Ïe zastáváme postavení, konáme
sluÏbu nebo plníme poslání, které
nám BoÏí prozfietelnost svûfiila. Ja-
ké velké poÏehnání proÏíváme, kdyÏ
v Kristovû sluÏbû pouÏíváme právû
ten dar, kter˘ nám dal skrze Ducha
svatého! Kristus se touÏí rozdûlit
o své dary milosti. JiÏ dnes mÛÏeme
pfiijmout jeho pozvání a objevit, co
mohou jeho dary vykonat v Ïivotû
naplnûném Duchem svat˘m!
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Poznámky

1. Viz napfi. E. Whiteová, Kristova podobenství,
str. 191.192. Nelze vÏdy jednodu‰e rozli‰it
nadpfiirozené, zdûdûné a získané schopnos-
ti. âasto se zdá, Ïe u tûch, kdo jsou vedeni
Duchem svat˘m, jsou tyto schopnosti pro-
pojeny.

2. Viz Richard Hammill, „Spiritual Gifts in the
Church Today“, Ministry, ãervenec 1982, str.
15.16.

3. V nej‰ir‰ím slova smyslu je láska BoÏím da-
rem, protoÏe od nûj pochází v‰echny dobré
vûci (J 1,17). Láska je ovocem Ducha (Ga
5,22), ale není duchovním darem v tom
smyslu, Ïe by ji Duch svat˘ dával jen nûkte-
r˘m vûfiícím a jiní by ji nemûli. V‰ichni se
mají „drÏet lásky“ (1 K 14,1).

4. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 778.
5. E. White, „Appeals for Our Missions“

v Historical Sketches of the Foreign Missions of
the Seventh-day Adventists (Basel, Switzerland:
Imprimerie Polyglotte, 1886), str. 291. Srov.
Rex D. Edwards, A New Frontier – Every

Believer a Minister (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1979), str. 58-73.

6. Srov. J. David Newman, „Seminar in
Spiritual Gifts“, nepublikovan˘ Manuskript,
str. 3.

7. O váÏnosti této podmínky viz E. White, „Ho-
me Discipline“, Review and Herald, 13. ãer-
ven 1882, str. 1.

8. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 5, str. 511.
9. Don Jacobsen, „What Spiritual Gifts Mean

to Me“, Adventist Review, 25. prosinec, 1986,
str. 12.

10. Viz Roy C. Naden, Discovering Your Spiritual
Gifts (Berrien Springs, MI.: Institute of
Church Ministry, 1982); Mark A. Finley, The
Way to Adventist Church Growth (Siloam
Springs, AR: Concerned Communications,
1982); C. Peter Wagner, Your Spiritual Gifts
Can Help Your Church to Grow (Glendale,
CA.: Regal Books, 1979).

11. Srov. E. Whiteová, Skutky Apo‰tolÛ, str. 34.35;
E. White, Counsels to Parents, Teachers and
Students (Mountain View, CA: Pacific Press,
1943), str. 131.

Duchovní dary a sluÏebnosti
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Jedním z darÛ Ducha svatého je dar
proroctví. Tento dar je pfiíznaãn˘ pro
církev ostatkÛ a projevil se v díle E. G.
Whiteové. Spisy této sluÏebnice Pánû
jsou trval˘m a v˘znamn˘m ukazatelem
k pravdû, jsou církvi pomocí, usmûr-
nûním, pouãením i napomenutím.
Jasnû téÏ potvrzují, Ïe Písmo je mûfiít-
kem, kter˘m je tfieba posuzovat kaÏdé
uãení i kaÏdou zku‰enost (Jl 2,28.29;
Sk 2,14-21; Îd 1,1-3; Zj 12,17
a 19,10).

Základní vûrouãné v˘roky, 17

Adventisté sedmého dne věří...
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Judsk˘ král Jó‰afat byl v tûÏké situ-
aci. Nepfiátelské jednotky ho ob-
kliãovaly a budoucnost vypadala
beznadûjnû. „Jó‰afat se dotázal
s bázní Hospodina. Vyhlásil také
po celém Judsku pÛst.“ (2 Pa 20,3)
Lid zaãal pfiicházet do chrámu, aby
prosili Boha o milosrdenství a vy-
svobození.

Jó‰afat vedl modlitební shromáÏ-
dûní a vyz˘val Boha, aby celou situ-
aci zmûnil. Modlil se slovy: „Hospo-
dine, BoÏe na‰ich otcÛ, coÏpak nej-
si ty BÛh na nebi, kter˘ vládne nade
v‰emi královstvími pronárodÛ? Má‰
v rukou moc a bohat˘rskou sílu, ni-
kdo se ti nemÛÏe zpûãovat.“ (2 Pa
20,6) Nechránil snad BÛh v minu-
losti pfiedivn˘m zpÛsobem svÛj lid?
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Nedal BÛh tuto zemi svému vyvole-
nému národu? Proto Jó‰afat úpûn-
livû prosí: „BoÏe ná‰, coÏ je nebu-
de‰ soudit? Nemáme sílu... Nevíme,
co máme dûlat, proto vzhlíÏíme
k tobû.“ (2 Pa 20,12)

KdyÏ cel˘ Judsk˘ národ stál pfied
Hospodinem, povstal Jachzíel. Jeho
poselství dodalo odvahu a nasmûro-
valo bojácn˘ lid. „Nebojte se... Boj
není vá‰, ale BoÏí... Vy pfiitom bojo-
vat nemusíte. Postavte se, Judejci
a obyvatelé Jeruzaléma, stÛjte a uvi-
díte, jak vás Hospodin zachrání.
Hospodin bude s vámi.“ (2 Pa 20,15-
17) Následujícího rána fiekl král
Jó‰afat sv˘m vojákÛm: „Vûfite v Hos-
podina, svého Boha a budete nepo-
hnutelní; vûfite jeho prorokÛm a bude
vás provázet zdar.“ (2 Pa 20,20)1

Král tak bezv˘hradnû dÛvûfioval
témûfi neznámému proroku Jachzí-
elovi, Ïe stáhl své vojáky z první li-
nie a nahradil je skupinou zpûvákÛ.
Ti zpívali chvály Hospodinu a osla-
vovali jeho svatost! KdyÏ zaãaly znít
hymny víry, zpÛsobil Hospodin
zmatek mezi armádami, které se
spojily proti Judovi. PoráÏka byla
tak zdrcující, Ïe „nikdo nevyvázl“ 
(2 Pa 20,24).

Jachzíel se v této zvlá‰tní chvíli
stal BoÏím mluvãím.

Proroci hráli ve starozákonní
i novozákonní dobû v˘znamnou ro-
li. Pfiestal v‰ak dar proroctví pÛsobit

po uzavfiení biblického kánonu?
Abychom na‰li odpovûì na tuto
otázku, musíme zrekapitulovat pro-
rocké dûjiny.

Dar proroctví v biblick˘ch dobách

Aãkoli pfiíchodem hfiíchu skonãila
moÏnost mluvit s Bohem tváfií
v tváfi (Iz 59,2), BÛh neukonãil svÛj
dÛvûrn˘ vztah s lidmi; naopak nale-
zl jiné zpÛsoby, jak s nimi komuni-
kovat. Svá povzbuzení, varování
a napomenutí oznamoval prostfied-
nictvím prorokÛ.2

Podle Písma je prorokem ten, „kdo
pfiijímá sdûlení od Boha a pfiedává
jeho obsah BoÏímu lidu“.3 Proroci
neprorokovali z vlastní iniciativy,
„nikdy totiÏ nebylo vyfiãeno proroc-
tví z lidské vÛle, n˘brÏ z popudu
Ducha svatého mluvili lidé, poslaní
od Boha“ (2 Pt 1,21).

Ve Starém zákonû je slovo prorok
vût‰inou pfiekladem hebrejského
v˘razu nabí. V˘znam tohoto slova vy-
jadfiuje Ex 7,1.2: „Hospodin fiekl
MojÏí‰ovi: ‘Pohleì, ustanovil jsem
tû, abys byl pro faraóna Bohem,
a Áron, tvÛj bratr, bude tv˘m proro-
kem. Ty mu poví‰ v‰echno, co ti pfii-
káÏu, a Áron, tvÛj bratr, bude mlu-
vit s faraónem.’“ MojÏí‰Ûv vztah
k faraónovi se mûl podobat vztahu,
jak˘ má BÛh ke svému lidu. Jako
Áron sdûloval MojÏí‰ova slova fara-

Adventisté sedmého dne vûfií
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ónovi, tak prorok oznamoval lidu
BoÏí slovo. V˘raz prorok tedy ozna-
ãuje Bohem povûfieného BoÏího
mluvãího. ¤eck˘ ekvivalent hebrej-
ského nabí je profetes.

Dal‰ím oznaãením osob s proroc-
k˘m darem jsou hebrejská slova róe
(Iz 30,10) a chóze (2 S 24,11; 2 K
17,13), která se pfiekládají slovem
„vidoucí“. V˘razy prorok a vidoucí
spolu úzce souvisí. Písmo vysvûtluje:
„KdyÏ se dfiíve nûkdo v Izraeli ‰el
dotazovat Boha, fiíkal: ‘NuÏe, pojì-
me k vidoucímu.’ Dne‰ní prorok
se dfiíve naz˘val vidoucí.“ (1 S 9,9)
Oznaãení vidoucí zdÛrazÀovalo
zpÛsob, jak˘m prorok pfiijímal BoÏí
poselství. BÛh odhalil „oãím“ nebo
mysli proroka informace, které
chtûl sdûlit BoÏímu lidu.

BÛh celá léta zjevoval svou vÛli vy-
volenému lidu prostfiednictvím lidí,
ktefií mûli dar proroctví. „Ov‰em Pa-
novník Hospodin neãiní nic, aniÏ
by zjevil své tajemství prorokÛm,
sv˘m sluÏebníkÛm.“ (Am 3,7; srov.
Îd 1,1)

Funkce daru proroctví v Novém zá-
konû. Nov˘ zákon klade proroctví
na pfiední místo mezi dary Ducha
svatého. Jednou ho jmenuje na
prvním a dvakrát na druhém mís-
tû mezi sluÏebnostmi, které jsou
pro církev nejuÏiteãnûj‰í (viz ¤
12,6; 1 K 12,28; Ef 4,11). Vûfiící ma-

jí usilovat zvlá‰tû o tento dar (1 K
14,1.39).

Nov˘ zákon ukazuje, Ïe proroci
mají následující poslání:4

1. Pomáhají pfii zaloÏení církve.
Základem církve „jsou apo‰tolové
a proroci a úheln˘m kamenem sám
Kristus JeÏí‰“ (Ef 2,20).

2. Zahajují rozvoj kfiesÈanské misie.
Právû prostfiednictvím prorokÛ po-
volal Duch svat˘ apo‰toly Pavla
a Barnabá‰e na jejich první misijní
cestu (Sk 13,1.2) a vedl je pak tam,
kde mûli jako misionáfii pracovat
(Sk 16,6-10).

3. Budují církev. Pavel fiíká: „Kdo
mluví prorocky, mluví k uÏitku círk-
ve.“ Proroctví je urãeno „lidem pro
jejich duchovní uÏitek, napomenu-
tí i povzbuzení“ (1 K 14,4.3). BÛh
dal církvi dar proroctví spolu
s ostatními dary, aby vûfiící „doko-
nale pfiipravil k dílu sluÏby – k bu-
dování Kristova tûla“ (Ef 4,12).

4. Sjednocují a chrání církev. Proro-
ci pomáhají, abychom „dosáhli jed-
noty víry“, chrání církev proti fale‰-
nému uãení, díky nim jiÏ „nebude-
me nedospûlí, nebudeme zmítáni
a uná‰eni závanem kdejakého uãe-
ní – lidskou fal‰í, chytráctvím a lsti-
v˘m svádûním k bludu“ (Ef 4,14).

5. Varují pfied budoucími obtíÏemi.
KdyÏ jeden z novozákonních proro-
kÛ varoval pfied pfiicházejícím hla-
domorem, církev zorganizovala po-
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moc pro ty, kdo pfii tomto hladomo-
ru trpûli (Sk 11,27-30). Jiní proroci
varovali apo‰tola Pavla, Ïe bude
v Jeruzalémû zatãen a uvûznûn (Sk
20,23; 21,4.10-14).

6. UpevÀují víru ve chvílích sporÛ.
Pfii prvním církevním koncilu Duch
svat˘ vedl církev k rozhodnutí ve
sporné otázce, která se t˘kala spase-
ní kfiesÈanÛ z pohanÛ. Potom Duch
svat˘ skrze proroky znovu vûfiící
utvrdil v pravém uãení. KdyÏ Judas
a Silas oznámili ãlenÛm církve roz-
hodnutí koncilu, „bratry velmi po-
vzbudili, a posílili sv˘mi slovy; vÏdyÈ
i oni byli proroci“ (Sk 15,32).

Dar proroctví v poslední dobû

Mnoho kfiesÈanÛ se domnívá, Ïe dar
proroctví pfiestal pÛsobit na konci
apo‰tolské doby. Bible v‰ak ukazu-
je, Ïe církev potfiebuje zvlá‰tní BoÏí
vedení v kritické dobû konce. To
svûdãí o stálé potfiebû prorockého
daru i po skonãení novozákonní
doby.

Pokraãování duchovních darÛ. Ne-
existuje Ïádn˘ biblick˘ dÛkaz, Ïe by
BÛh odÀal církvi duchovní dary dfií-
ve, neÏ splní svÛj úkol. Podle apo‰-
tola Pavla je úkolem darÛ, abychom
„v‰ichni dosáhli jednoty víry a po-
znání Syna BoÏího, a tak dorostli
zralého lidství, mûfieno mírou Kris-

tovy plnosti“ (Ef 4,13). ProtoÏe cír-
kev tohoto stavu je‰tû nedosáhla,
stále potfiebuje v‰echny dary Ducha.
Tyto dary, vãetnû daru proroctví, bu-
dou dále pÛsobit k uÏitku BoÏího
lidu aÏ do Kristova pfiíchodu. Proto
apo‰tol Pavel napomíná vûfiící:
„Plamen Ducha nezhá‰ejte, proroc-
k˘mi dary nepohrdejte.“ (1 Te
5,19.20) A dále radí: „Usilujte o du-
chovní dary, nejvíce pak o dar pro-
rocké fieãi.“ (1 K 14,1)

Tyto dary se neprojevovaly v círk-
vi vÏdy plnû.5 Po smrti apo‰tolÛ se
proroci tû‰ili úctû v mnoha kruzích,
a to aÏ do roku 300 po Kr.6 Ale úpa-
dek duchovnosti v církvi a následné
odpadnutí (viz kapitola 12 této kni-
hy) zpÛsobilo, Ïe se dary Ducha sva-
tého pfiestávaly objevovat. Ve stejné
dobû ãinnost fale‰n˘ch prorokÛ
zpÛsobila ztrátu dÛvûry v prorock˘
dar.7

Skuteãnost, Ïe prorock˘ dar v ur-
ãité dobû církevních dûjin upadal,
neznamená, Ïe jej BÛh natrvalo od-
Àal. Bible naznaãuje, Ïe se tento
dar objeví v závûru dûjin, aby církvi
pomohl projít nesnadnou dobou.
A co víc, ukazuje na zv˘‰enou akti-
vitu tohoto daru.

Prorock˘ dar tûsnû pfied druh˘m pfií-
chodem JeÏí‰e Krista. Jan Kfititel do-
stal od Boha dar proroctví, aby ozná-
mil KristÛv první pfiíchod. Podobnû

Adventisté sedmého dne vûfií

266

Asd.II  5.3.2010 11:55  Stránka 266



lze oãekávat, Ïe BÛh znovu se‰le
prorock˘ dar, kter˘ bude oznamo-
vat jeho druh˘ pfiíchod, aby mûl
kaÏd˘ pfiíleÏitost pfiipravit se na set-
kání se Spasitelem.

Kristus se zmiÀuje o pÛsobení fa-
le‰n˘ch prorokÛ, jako o jednom ze
znamení, Ïe jeho pfiíchod je blízko
(Mt 24,11.24). Pokud by bûhem do-
by konce nemûli pfiijít Ïádní praví
proroci, pak by Kristus varoval pfied
v‰emi, kdo budou tvrdit, Ïe mají
tento dar. Jeho varování pfied fale‰-
n˘mi proroky v‰ak naznaãuje, Ïe
zde budou také praví proroci.

Prorok Jóel pfiedpovídá mimo-
fiádné vylití prorockého daru tûsnû
pfied Kristov˘m pfiíchodem. ¤íká:
„I stane se potom: Vyleji svého du-
cha na kaÏdé tûlo. Va‰i synové i va‰e
dcery budou prorokovat, va‰i starci
budou mít sny, va‰i jino‰i budou
mít prorocká vidûní. RovnûÏ na ot-
roky a otrokynû vyleji v onûch dnech
svého ducha. ZpÛsobím, Ïe budou
na nebi i na zemi divné úkazy: krev
a oheÀ a sloupy d˘mu. Slunce se za-
stfie tmou a mûsíc krví, dfiíve neÏ
pfiijde den HospodinÛv, velik˘
a hrozn˘.“ (Jl 3,1-4)

O prvních Letnicích do‰lo k v˘-
znamnému vylití Ducha. Petr cito-
val proroctví z knihy Jóel a pouka-
zoval na to, Ïe BÛh zaslíbil, Ïe takové
poÏehnání pfiijde (Sk 2,2-21). MÛ-
Ïeme se v‰ak ptát, zda Jóelovo pro-

roctví dosáhlo svého koneãného
naplnûní o letnicích, nebo zda pfii-
jde je‰tû jiné, rozsáhlej‰í naplnûní.
Nemáme Ïádné dÛkazy o tom, Ïe by
znamení na slunci a na mûsíci, o kte-
r˘ch Jóel mluví, pfiedcházela nebo
následovala po vylití Ducha. Tato
znamení se naplnila aÏ o mnoho
století pozdûji (viz kapitola 24 této
knihy).

Letnice byly tedy jakousi pfied-
zvûstí plného vylití Ducha pfied dru-
h˘m pfiíchodem. Podobnû, jako
v Palestinû na podzim, krátce poté,
co bylo zaseto obilí, pfiicházel ran˘
dé‰È, tak i o Letnicích pfiineslo vylití
Ducha svatého dary Ducha. Úplné
a koneãné naplnûní Jóelova pro-
roctví odpovídá pozdnímu de‰ti,
kter˘ pfiicházel na jafie, kdy obilí do-
zrávalo (Jl 2,23). Ke koneãnému vy-
lití Ducha svatého dojde tûsnû pfied
druh˘m pfiíchodem, potom, co se
splní pfiedpovûzená znamení na
slunci, mûsíci a hvûzdách (Mt
24,29; Zj 6,12-17; Jl 3,4). Podobnû
jako pozdní dé‰È i toto závûreãné
vylití Ducha umoÏní, aby pozemská
úroda dozrála (Mt 13,30.39) a „kaÏ-
d˘, kdo vz˘vá Hospodinovo jméno,
se zachrání“ (Jl 3,5).

Prorock˘ dar v církvi ostatku. Kapito-
la 12 v knize Zjevení mluví o dvou
velk˘ch obdobích pronásledování.
Bûhem prvního období, které trva-
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lo od roku 538 po Kr. do roku 1798
po Kr. (Zj 12,6.14; viz kapitola 12 té-
to knihy), vûrní vûfiící trpûli pfii kru-
tém pronásledování. Tûsnû pfied
druh˘m pfiíchodem satan znovu za-
útoãí proti „ostatnímu jejímu po-
tomstvu“, tj. ostatku, kter˘ se odmí-
tl vzdát své vûrnosti Kristu. Zjevení
oznaãuje vûrné vûfiící, ktefií tvofií os-
tatek jako ty, „kdo zachovávají pfii-
kázání BoÏí a drÏí se svûdectví JeÏí-
‰ova“ (Zj 12,17).

Z pozdûj‰ího rozhovoru mezi an-
dûlem a apo‰tolem Janem vypl˘vá,
Ïe v˘raz „JeÏí‰ovo svûdectví“ ozna-
ãuje prorocké zjevení.8

Témûfi na konci knihy Zjevení se
andûl pfiedstavuje jako „spoluslu-
Ïebník tvÛj i bratfií tv˘ch, ktefií mají
svûdectví JeÏí‰ovo“ (Zj 19,10; Kral.)
a „sluÏebník jako ty a tvoji bratfií
proroci“ (Zj 22,9). Z tûchto dvou
podobn˘ch vyjádfiení vypl˘vá, Ïe
jsou to proroci, kdo mají „JeÏí‰ovo
svûdectví“.9 To také vysvûtluje andû-
lovo prohlá‰ení – „JeÏí‰ovo svûdec-
tví je totiÏ Duch proroctví“ (Zj
19,10; PetrÛ).

Ve svém komentáfii k tomuto textu
James Moffat napsal: „‘JeÏí‰ovo svû-
dectví [to, co nese JeÏí‰] je [tvofií]
duch proroctví.’ To... charakterizuje
bratry drÏící se JeÏí‰ova svûdectví, ja-
ko nositele prorocké inspirace.
JeÏí‰ovo svûdectví se tedy prakticky
shoduje s tím, o ãem svûdãí JeÏí‰ 

(Zj 22,20). Je to JeÏí‰ovo sebezjevení
(podle Zj 1,1 pochází od Boha), kte-
ré vede kfiesÈanské proroky.“10

V˘raz „duch proroctví“ se tedy
mÛÏe vztahovat na (1) Ducha svaté-
ho, kter˘ proroky inspiruje tím, Ïe
jim dává zjevení od Boha, (2) pÛso-
bení daru proroctví, nebo na (3)
toho, kdo proroctví tlumoãí.

Dar proroctví, JeÏí‰ovo svûdectví
„církvi prostfiednictvím proroka“,11

je pfiíznaãn˘m rysem církve ostatku.
Prorok Jeremjá‰ spojuje zánik toho-
to daru s bezzákonností – „zákona
není; ani její proroci nemívají vidû-
ní od Hospodina“ (Pl 2,9). Zjevení
ukazuje, Ïe církev poslední doby
bude vlastnit dva rozhodující zna-
ky; její ãlenové jsou ti, ktefií „ostfií-
hají pfiikázání BoÏí a mají svûdectví
JeÏí‰e Krista“ – prorock˘ dar (Zj
12,17; Kral.).

BÛh dal prorock˘ dar „církvi“ pfii
vyjití z Egypta, aby organizoval, vyu-
ãoval a vedl BoÏí lid (Sk 7,38).
„Skrze proroka vyvedl Hospodin
Izraele z Egypta, skrze proroka nad
ním drÏel stráÏ.“ (Oz 12,14) Nepfie-
kvapuje tedy, Ïe se tento dar obje-
vuje i mezi tûmi, ktefií se úãastní po-
sledního vyjití z hfiíchem poru‰ené
planety Zemû do nebeského Kenaa-
nu. Toto vyjití, které bude následo-
vat po druhém pfiíchodu, je závû-
reãn˘m a úpln˘m naplnûním Iz
11,11: „V onen den je‰tû podruhé
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vztáhne Panovník ruku, aby získal
pozÛstatek svého lidu.“

Pomoc v závûreãné krizi. Písmo uka-
zuje, Ïe BoÏí lid proÏije v posled-
ních dnech pozemsk˘ch dûjin hnûv
draka, kdyÏ se satan naposledy po-
kusí zniãit tento lid (Zj 12,17). „Bu-
de to doba souÏení, jaké nebylo od
vzniku národa aÏ do této doby.“
(Da 12,1) BÛh, ve snaze pomoci
svému lidu pfieÏít tento nejintenziv-
nûj‰í boj v dûjinách, ho uji‰Èuje ve
své lásce, Ïe nebude sám. JeÏí‰ovo
svûdectví, Duch proroctví, je bez-
peãnû povede k jejich koneãnému
cíli – setkání s jejich Spasitelem pfii
druhém pfiíchodu.

Následující ilustrace vysvûtluje
vztah mezi Biblí a pobiblick˘m pÛ-
sobením prorockého daru: „Pfied-
pokládejme, Ïe se chceme vydat na
cestu. Majitel lodi nám dá pfiíruãku
pro orientaci a fiekne, Ïe obsahuje
instrukce postaãující pro celou ces-
tu. Budeme-li na nû dbát, bezpeãnû
se dostaneme do cílového pfiístavu.
Na zaãátku plavby otvíráme na‰i
pfiíruãku, abychom se dozvûdûli, co
obsahuje. Zjistíme, Ïe její autor uvá-
dí obecné principy, které by nás na
na‰í cestû mûly vést a prakticky po-
uãit o nepfiedvídateln˘ch situacích,
které mohou bûhem plavby nastat.
ZároveÀ nám také fiíká, Ïe poslední
ãást na‰í cesty bude zvlá‰È nebez-

peãná, protoÏe obrysy pobfieÏí se
stále mûní v dÛsledku pohybliv˘ch
pískÛ a ãast˘ch boufií. ‘Ale pro tuto
ãást cesty,’ fiíká, ‘jsem pro vás zajistil
lodivoda, kter˘ se s vámi setká a dá
vám patfiiãné pokyny podle toho,
jak to bude vyÏadovat vzniklá situa-
ce a pfiípadná nebezpeãí. Musíte jej
respektovat.’ Podle uveden˘ch po-
kynÛ jsme dospûli k oné nebezpeã-
né dobû a lodivod skuteãnû pfiichá-
zí tak, jak bylo slíbeno. KdyÏ v‰ak
nabízí své sluÏby, staví se proti nû-
mu nûktefií ãlenové posádky. ‘My
máme pÛvodní pfiíruãku s pokyny,’
fiíkají, ‘a ta nám úplnû staãí. Spolé-
háme na ni a pouze na ni, nechce-
me od tebe nic.’ Kdo nyní více dbá
na pÛvodní pfiíruãku? Ti, kdo od-
mítli lodivoda, nebo ti, kdo ho pfii-
jali tak, jak je pfiíruãka informovala?
Posuìte sami.“12

Proroci pobiblické doby a Písmo

Samotná Bible je v˘sledkem pro-
rockého daru. Tento dar nemá v po-
biblické dobû nahradit Písmo nebo
k nûmu nûco pfiidávat, protoÏe bib-
lick˘ kánon je nyní uzavfien.

Funkce prorockého daru je v do-
bû konce stejná, jako byla v dobû
apo‰tolÛ. Jeho posláním je vést
k Bibli jako mûfiítku víry a Ïivota, vy-
svûtlovat její uãení a uplatÀovat bib-
lické principy v kaÏdodenním Ïivo-
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tû. Tento dar pÛsobí pfii upevÀová-
ní a budování církve a umoÏÀuje jí
vykonat Bohem urãené poslání. Pro-
rock˘ dar napomíná, varuje, vede
a povzbuzuje jednotlivé vûfiící,
chrání je stejnû jako celou církev
pfied odpadnutím a sjednocuje je
na základû biblick˘ch pravd.

Proroci pobiblické doby pÛsobí
podobnû jako proroci Nátan, Gád,
Asaf, ·emajá‰, Azarjá‰, Elíezer,
Achijá‰ a Obéd, Mirjam, Debóra,
Chulda, Simeon, Jan Kfititel, Aga-
bus a Silas, Anna a ãtyfii Filipovy
dcery. Ti v‰ichni Ïili v biblick˘ch do-
bách, ale jejich svûdectví se nikdy
nestalo souãástí Bible. Stejn˘ BÛh,
kter˘ promlouval prostfiednictvím
proroka, jejichÏ spisy jsou v Bibli,
inspiroval také tyto proroky a pro-
rokynû. Jejich poselství není v roz-
poru s jiÏ zaznamenan˘m BoÏím
zjevením.

Provûfiení prorockého daru. Bible va-
ruje, Ïe pfied Kristov˘m návratem
povstanou fale‰ní proroci, proto
musíme peãlivû zkoumat v‰echny
projevy prorockého daru. Pavel fie-
kl: „Prorock˘mi dary nepohrdejte.
V‰ecko zkoumejte, dobrého se drÏ-
te; zlého se chraÀte v kaÏdé podo-
bû.“ (1 Te 5,20-22; srov. 1 J 4,1)

Bible uvádí nûkolik znakÛ, podle
kter˘ch mÛÏeme rozpoznat prav˘
dar proroctví od fale‰ného.

1. Souhlasí poselství s Biblí? „K zá-
konu a svûdectví! Pakli nechtí, ne-
chaÈ mluví vedle slova toho, v nûmÏ
není Ïádné záfie.“ (Iz 8,20; Kral.)
Tento text naznaãuje, Ïe poselství
kaÏdého proroka by mûlo b˘t v sou-
ladu s BoÏím zákonem a svûdectvím
Bible. Pozdûj‰í prorok nesmí proti-
fieãit pfiedchozím proroctvím. Duch
svat˘ nikdy neodporuje svému jiÏ
danému poselství, protoÏe u Boha
„není promûny ani stfiídání svûtla
a stínÛ“ (Jk 1,17).

2. Splnily se pfiedpovûdi? „‘Jak po-
známe slovo, které Hospodin ne-
promluvil?’ NuÏe, promluví-li pro-
rok jménem Hospodinov˘m a vûc
se nestane a nesplní, nepromluvil
to slovo Hospodin. OpováÏlivû je
mluvil ten prorok sám; nelekej se
toho.“ (Dt 18,21.22; srov. Jr 28,9)
Aãkoli pfiedpovûdi mohou zahrno-
vat pomûrnû malou ãást prorocké-
ho poselství, jejich pfiesnost se musí
prokázat.

3. Uznává Kristovo vtûlení? „Podle
toho poznáte Ducha BoÏího: KaÏdé
vnuknutí, které vede k vyznání, Ïe
JeÏí‰ Kristus pfii‰el v tûle, je z Boha;
kaÏdé vnuknutí, které nevede k vy-
znání JeÏí‰e, z Boha není.“ (1 J 4,2.3)
Toto provûfiení vyÏaduje více neÏ
pouhé uznání, Ïe JeÏí‰ Kristus na
zemi Ïil. Prav˘ prorok musí vyznat
víru v biblické uãení o Kristovû vtû-
lení – musí vûfiit v jeho boÏství a pre-
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existenci, jeho narození z panny,
pravé lidství, bezhfií‰n˘ Ïivot, smír-
nou obûÈ, vzkfií‰ení, nanebevstou-
pení, pfiímluvnou sluÏbu a druh˘
pfiíchod.

4. Nese prorok dobré nebo ‰patné
„ovoce“? Proroctví vzniká tak, Ïe
Duch svat˘ inspiruje „svaté BoÏí li-
di“ (2 Pt 1,21; Kral.). Fale‰né pro-
roky mÛÏeme poznat podle jejich
ovoce (Mt 7,16). JeÏí‰ fiíká: „Dobr˘
strom nemÛÏe nést ‰patné ovoce
a ‰patn˘ strom nemÛÏe nést dobré
ovoce. KaÏd˘ strom, kter˘ nedává
dobré ovoce, bude vyÈat a hozen do
ohnû. A tak je poznáte po jejich
ovoci.“ (Mt 7,18-20)

Tato rada je podstatnû dÛleÏitá
pfii hodnocení prorockého nároku.
Jde pfiedev‰ím o prorokÛv Ïivot. To
neznamená, Ïe musí b˘t naprosto
dokonal˘. Písmo fiíká, Ïe Eliá‰ byl
„ãlovûk poddan˘ t˘mÏ bídám jako
i my“ (Jk 5,17; Kral.). Îivot proroka
by se mûl vyznaãovat ovocem Du-
cha, a ne skutky tûla (lidské svévole;
viz Ga 5,19-23).

Tento princip se také t˘ká vlivu,
kter˘ má prorok na druhé. Jaké v˘-
sledky pfiiná‰í jeho vliv na Ïivoty li-
dí, ktefií pfiijali jeho poselství? Pfii-
pravují prorokova poselství BoÏí lid
pro misijní práci a sjednocují ho ve
vífie? (Viz Ef 4,12-16)

KaÏdého ãlovûka, kter˘ tvrdí, Ïe
má prorock˘ dar, je tfieba provûfiit

podle tûchto biblick˘ch kritérií.
Pokud je splÀuje, mÛÏeme dÛvûfio-
vat tomu, Ïe Duch svat˘ dal tomuto
ãlovûku dar proroctví.

Duch proroctví v Církvi adventistÛ
sedmého dne

Dar proroctví se projevil ve sluÏbû
Ellen G. Whiteové, která patfiila me-
zi zakladatele Církve adventistÛ sed-
mého dne. ObdrÏela inspirované
rady pro BoÏí lid poslední doby. Svût
na zaãátku devatenáctého století,
kdy zaãala pfiiná‰et BoÏí poselství,
byl svûtem muÏÛ. Její prorocké po-
volání ji vystavilo kritickému zkou-
mání. Splnila biblická kritéria a sv˘m
prorock˘m darem slouÏila po ce-
l˘ch sedmdesát let. Od roku 1844,
kdy jí bylo sedmnáct, aÏ do své smr-
ti v roce 1915, obdrÏela více neÏ dva
tisíce vidûní. Bûhem svého Ïivota Ïi-
la a pracovala v Americe, Evropû
a Austrálii, kde radila, organizovala
novou práci, kázala a psala.

Ellen Whiteová si nikdy neãinila
nárok na to, aby byla oznaãena za
prorokyni, ale nic nenamítala proti
tomu, kdyÏ ji tak ostatní naz˘vali.
Vysvûtluje: „V mládí mi byla poloÏe-
na otázka: ‘Jsi prorok?’ Odpovûdûla
jsem: ‘Jsem posel Pánû. Vím, Ïe mne
mnozí lidé oznaãují za proroka, ale
já si neãiním nárok na tento titul...
Proã netvrdím, Ïe jsem prorok?
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ProtoÏe v tûchto dnech mnozí lidé
neohroÏenû tvrdí, Ïe jsou proroky,
a pfiitom jsou vlastnû pohanou
Kristova díla; navíc mé dílo zahrnu-
je mnohem víc, neÏ naznaãuje slo-
vo ‘prorok’... Nikdy jsem netvrdila,
Ïe jsem prorokynû. JestliÏe mne tak
naz˘vají druzí, nepfiu se s nimi. Mé
dílo je v‰ak natolik rozmanité, Ïe se
nenaz˘vám jinak neÏ posel.’“13

Uplatnûní prorock˘ch kritérií. Jak se
sluÏba Ellen Whiteové shoduje s bib-
lick˘mi kritérii proroka?

1. Soulad s Písmem. Její rozsáhlé li-
terární dílo zahrnuje desetitisíce
biblick˘ch textÛ, které jsou ãasto
doplnûny podrobn˘m v˘kladem.
Peãlivé studium prokázalo, Ïe její
spisy jsou dÛsledné, pfiesné a v plné
shodû s Písmem.

2. Pfiesnost pfiedpovûdí. Spisy Ellen
Whiteové obsahují pomûrnû malé
mnoÏství pfiedpovûdí. Nûkteré z nich
se plní, jiné na své splnûní je‰tû ãe-
kají. Ty, které jiÏ mÛÏeme zkoumat,
se naplnily s obdivuhodnou pfies-
ností. Následují dva pfiíklady, které
ukazují její prorock˘ pohled:

a) Vzestup moderního spiritismu.
V roce 1850, kdy byl spiritismus
(hnutí, které propaguje styk s du-
chovním svûtem a mrtv˘mi) na po-
ãátku svého rozvoje, jej Ellen Whi-
teová oznaãuje za podvod poslední
doby a pfiedpovûdûla jeho roz-

mach. I kdyÏ v její dobû bylo toto
hnutí zcela protikfiesÈanské, pfiedví-
dala, Ïe se jeho nepfiátelsk˘ postoj
ke kfiesÈanství zmûní, a Ïe si mezi
kfiesÈany získá úctu.14 Od té doby se
spiritismus roz‰ífiil do celého svûta
a získal miliony stoupencÛ. Zmûnil
se i jeho protikfiesÈansk˘ postoj; mno-
zí se naz˘vají kfiesÈan‰tí spiritisté.
Tvrdí, Ïe mají pravou kfiesÈanskou
víru a Ïe „spiritisté jsou jedin˘mi vû-
fiícími, ktefií pouÏívají Kristem zaslí-
bené dary k uzdravování nemoc-
n˘ch a dokazují budoucí vûdomou
a pokraãující existenci ãlovûka.“15

Dokonce prohla‰ují, Ïe spiritismus
„poskytuje znalost v‰ech velk˘ch ná-
boÏensk˘ch systémÛ a navíc nabízí
hlub‰í znalosti o kfiesÈanské Bibli
neÏ v‰echny komentáfie dohroma-
dy. Tvrdí, Ïe Bible je knihou spiri-
tismu.“16

b) Úzká spolupráce mezi protestanty
a katolíky. Bûhem Ïivota Ellen Whi-
teové existovala mezi protestanty
a fiímsk˘mi katolíky velká propast,
která vyluãovala jakoukoli spolu-
práci. Mezi protestanty vládly proti-
katolické nálady. Ellen Whiteová
prorokovala, Ïe v˘sledkem velk˘ch
zmûn uvnitfi protestantismu bude
odklon od reformaãních zásad.
V dÛsledku toho se zmen‰í rozdíly
mezi protestanty a katolíky, a to po-
vede k pfieklenutí propasti, jeÏ je
oddûlovala.17
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V letech, které následovaly po její
smrti, do‰lo k vzestupu ekumenic-
kého hnutí, zaloÏení Svûtové rady
církví a katolickému Druhému vati-
kánskému koncilu. Protestanté ig-
norují, nebo dokonce pfiímo zavr-
hují názory reformátorÛ na v˘klad
proroctví.18 Tyto v˘znamné zmûny
odstranily pfiekáÏky mezi protestan-
ty a katolíky a vedly ke stále tûsnûj‰í
spolupráci.

3. Uznání Kristova vtûlení. Ellen
Whiteová mnoho psala o Kristovû
Ïivotû – o jeho úloze jako Pána
a Spasitele, o smírné obûti na kfiíÏi,
o jeho souãasné pfiímluvné sluÏbû;
to jsou témata, která v jejich spisech
pfievaÏují. Její kniha Touha vûkÛ je
pokládána za jednu z nejduchov-
nûj‰ích knih, jaká kdy byla o Kristo-
vû Ïivotû napsána. Kniha Cesta ke
Kristu, která je její nejroz‰ífienûj‰í
knihou, z ní uãinila nejpfiekládanûj-
‰í autorku svûta a vedla miliony lidí
k hlub‰ímu vztahu ke Kristu. Její
spisy zfietelnû pfiedstavují Krista ja-
ko pravého Boha i pravého ãlovûka.
Její vyváÏené kristologické v˘klady
jsou v plném souladu s Biblí, snaÏí
se vyhnout pfiíli‰nému zdÛrazÀová-
ní jedné nebo druhé pfiirozenosti
JeÏí‰e Krista, coÏ byl problém, kter˘
zpÛsobil v dûjinách kfiesÈanství tak
mnoho rozporÛ.

V‰eobecnû se na Kristovu sluÏbu
dívala z praktického hlediska. Bez

ohledu na to, o jaké otázce psala,
bylo jejím hlavním cílem pfiivést ãte-
náfie k hlub‰ímu vztahu se Spasite-
lem.

4. Vliv její sluÏby. Uplynulo jiÏ více
neÏ století od chvíle, kdy Ellen Whi-
teová obdrÏela dar proroctví. Jak
církev, tak i Ïivoty lidí, ktefií dbali na
její rady, svûdãí o vlivu jejího Ïivota
i poselství.

„Aãkoli nezastávala Ïádné oficiál-
ní postavení, nebyla vysvûcen˘m ka-
zatelem a aÏ do smrti svého manÏe-
la nepfiijímala od církve plat, její
vliv formoval Církev adventistÛ sed-
mého dne více, neÏ cokoli jiného,
kromû Bible.“19 Byla hybnou silou
pfii organizování církevní vydavatel-
ské ãinnosti, ‰kol, lékafisko-misijní-
ho díla a celosvûtového misijního
úsilí, které z Církve adventistÛ sed-
mého dne uãinilo jednu z nejvût-
‰ích a nejrychleji rostoucích protes-
tantsk˘ch misijních spoleãností.

Její literární dílo obsahuje více
neÏ 80 knih, 200 traktátÛ a broÏur
a 4600 ãlánkÛ do ãasopisÛ. Kázání,
deníky, zvlá‰tní svûdectví a dopisy
tvofií dohromady dal‰ích 60000
stran rukopisného materiálu.

Rozsah tohoto díla je ohromující.
Odborn˘ zájem Ellen Whiteové se
neomezoval pouze na nûkolik málo
oblastí. Pán jí dával rady v otázkách
zdraví, v˘chovy, rodinného Ïivota,
stfiídmosti, evangelizace, publikaã-
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ního díla, zdravé v˘Ïivy, lékafiské
sluÏby i v mnoha dal‰ích oblastech.
MoÏná, Ïe nejvíce pfiekvapují její
spisy z oblasti zdraví, protoÏe to, co
hlásala pfied více neÏ sto lety, potvr-
zuje moderní vûda.

Její spisy se zamûfiují na JeÏí‰e
Krista a podporují vysoké morální
a etické hodnoty Ïidovsko-kfiesÈan-
ské tradice.

Aãkoli se mnoho jejich spisÛ za-
mûfiovalo na Církev adventistÛ se-
dmého dne, velké ãásti z nich si váÏí
také ‰iroká vefiejnost. Její populární
kniha Cesta ke Kristu byla pfieloÏena
do více neÏ sto tfiiceti pûti jazykÛ
a prodalo se více neÏ 50 milionÛ v˘-
tiskÛ. Vrcholn˘m dílem je oblíbené
pûtisvazkové dílo Drama vûkÛ, které
podrobnû popisuje velk˘ spor mezi
Kristem a satanem od vzniku hfiíchu
aÏ do jeho koneãného odstranûní
z vesmíru.

Dílo E. G. Whiteové má na vûfiící
hlubok˘ vliv. Nedávno Institut cír-
kevní sluÏby na Andrewsovû univer-
zitû provedl studii, která srovnávala
kfiesÈansk˘ postoj a chování tûch ad-
ventistÛ, ktefií pravidelnû ãtou její
knihy s tûmi, kdo je neãtou. Tento
v˘zkum jasnû prokázal vliv jejich
spisÛ na ty, kdo je ãtou. Studie do-
‰la k tomuto závûru: „âtenáfii tûch-
to spisÛ mají uÏ‰í vztah s Kristem,
vût‰í jistotu svého postavení pfied
Bohem a dokáÏí snáze rozpoznat

své duchovní dary. Mají vût‰í po-
chopení pro podporu vefiejné evan-
gelizace a více pfiispívají na místní
misijní projekty, cítí se lépe pfiipra-
veni pro vydávání svûdectví, a také
více svûdãí a více se konkrétnû za-
pojují do evangelizaãních progra-
mÛ. Je pravdûpodobnûj‰í, Ïe dennû
studují Bibli, modlí se za konkrétní
lidi, spoleãnû se setkávají ve skupi-
nách a dennû konají rodinné po-
boÏnosti. Dívají se pozitivnûji na
svou církev a získávají také více no-
v˘ch lidí.“20

Duch proroctví a Bible. Spisy Ellen
Whiteové nemají nahradit Bibli,
ani je nelze stavût na stejnou úro-
veÀ s Písmem. Pouze Bible je jedi-
neãn˘m mûfiítkem, kter˘m musí b˘t
posuzovány její spisy a ostatní du-
chovní literatura.

1. Bible jako nejvy‰‰í mûfiítko. Ad-
ventisté sedmého dne plnû podpo-
rují reformaãní princip sola Scrip-
tura (tj. jedinû Písmo). Bible je sv˘m
vlastním vykladaãem a jedinû ona je
také základem ve‰kerého uãení.
Zakladatelé církve formulovali zá-
kladní vûrouãné v˘roky na základû
studia Bible. Své uãení neodvozova-
li od vidûní a spisÛ Ellen Whiteové.
Jejím hlavním úkolem bûhem roz-
voje uãení bylo vést k pochopení
Bible a potvrdit závûry, ke kter˘m se
do‰lo na základû studia Písma.21

Adventisté sedmého dne vûfií
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Ellen Whiteová sama vûfiila a také
uãila, Ïe Bible je nejvy‰‰í normou
pro církev. V její první knize vydané
v roce 1851 napsala: „Doporuãuji ti,
mil˘ ãtenáfii, BoÏí slovo jako pravi-
dlo tvé víry a Ïivota. Tímto slovem
budeme souzeni.“22 Tento názor ni-
kdy nezmûnila. O mnoho let po-
zdûji napsala: „BÛh ve svém slovû
svûfiil lidem poznání nezbytné ke
spasení. Písmo svaté je proto nutno
pfiijímat jako smûrodatné a neomyl-
né zjevení BoÏí vÛle. Je normou
charakteru, zjevuje pravé uãení
a provûfiuje zku‰enosti.“23 KdyÏ Ellen
Whiteová v roce 1909 ve svém po-
sledním projevu na shromáÏdûní
delegátÛ Generální konference
otevfiela Bibli, pozvedla ji pfied shro-
máÏdûním a fiekla: „Bratfii a sestry,
doporuãuji vám tuto knihu.“24

Jako odpovûì vûfiícím, ktefií pova-
Ïují její spisy za urãit˘ dodatek k Bib-
li, napsala: „Vzala jsem vzácnou
Bibli a obklopila jsem ji nûkolika
Svûdectvími pro církev, které byly ur-
ãeny BoÏímu lidu... Neznáte dobfie
Písmo. Pokud byste BoÏí Slovo stu-
dovali s touhou dosáhnout biblické
úrovnû, kfiesÈanské dokonalosti, ne-
potfiebovali byste Svûdectví. ProtoÏe
jste se neseznámili s BoÏí inspirova-
nou knihou, BÛh se vás snaÏí oslo-
vit jednoduch˘mi, pfiím˘mi svûdec-
tvími, aby soustfiedil va‰i pozornost
na inspirovaná slova, která jste ne-

poslouchali, a vybízí vás, abyste své
Ïivoty uvedli do souladu s ãist˘m
a vzne‰en˘m uãením Písma.“25

2. Vede k Bibli. Ellen Whiteová po-
vaÏovala za své poslání vést lidi zpût
k Bibli. Napsala: „Jen malá pozor-
nost se vûnuje Bibli, proto dal Pán
men‰í svûtlo, které má vést muÏe
a Ïeny k vût‰ímu svûtlu.“26 Uvedla:
„Slovo BoÏí mÛÏe osvítit i tu nej-
temnûj‰í mysl a ti, kdo mají touhu
mu porozumût, mohou ho pocho-
pit. Bez ohledu na to v‰ak nûktefií,
kdo tvrdí, Ïe studují BoÏí slovo, Ïijí
v pfiímém rozporu s jeho nejjasnûj-
‰ím uãením. BÛh dává jasná a ad-
resná svûdectví, aby lidi pfiivedl zpût
ke slovu, kter˘m se nefiídí, a aby by-
li bez v˘mluvy.“27

3. Radí pfii porozumûní Bible. Ellen
Whiteová chápala své spisy jako po-
mÛcku k lep‰ímu porozumûní Bib-
le. „Nejedná se o dodateãnou prav-
du. BÛh skrze Svûdectví zjednodu‰il
velké pravdy, které jiÏ byly dány
a sv˘m zpÛsobem je zpfiístupnil li-
dem, aby jejich prostfiednictvím pro-
budil mysl a zapÛsobil na lidi, a aby
nikdo nemûl v˘mluvu.“ „Psaná svû-
dectví nebyla dána proto, aby pfii-
nesla nové svûtlo, ale aby pronikavû
zapÛsobila na srdce jiÏ zjeven˘mi
inspirovan˘mi pravdami.“28

4. Radí pro uplatnûní biblick˘ch prin-
cipÛ. Mnohé její spisy aplikují biblic-
ké rady pro kaÏdodenní Ïivot. Ellen
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Whiteová napsala, Ïe byla vedena
k tomu, aby „slovem i perem objas-
Àovala obecné principy a zároveÀ
upozorÀovala na nebezpeãí, chyby
a hfiíchy nûkter˘ch vûfiících, aby byli
v‰ichni varováni, pokáráni a obdrÏeli
radu“.29 Kristus své církvi takové pro-
rocké vedení slíbil. Ellen Whiteová
poznamenala: „Tím, Ïe BÛh zjevil li-
dem svou vÛli skrze své slovo, se
ov‰em nestala stálá pfiítomnost a po-
moc Ducha svatého zbyteãnou.
Naopak, ná‰ Spasitel pfiislíbil Ducha,
aby sdûloval Slovo sluÏebníkÛm
BoÏím, aby objasÀoval jeho uãení
a uãil, jak je uvádût do Ïivota.“30

V˘zva vûfiícím. Proroctví ze Zjevení
Jana, které fiíká, Ïe „JeÏí‰ovo svû-
dectví“ se projeví prostfiednictvím
„ducha proroctví“ v posledních
dnech pozemsk˘ch dûjin, vyz˘vá
kaÏdého k tomu, aby nebyl lhostej-
n˘ nebo nedÛvûfiiv˘, ale aby „v‰ecko
zkoumal“ a „drÏel se dobrého“. MÛ-
Ïeme mnoho získat nebo ztratit
podle toho, zda se podle této bib-
lické pravdy fiídíme. Jó‰afat fiekl:
„Vûfite v Hospodina, svého Boha
a budete nepohnutelní; vûfite jeho
prorokÛm a bude vás provázet
zdar.“ (2 Pa 20,20) Jeho slova jsou
stejnû pravdivá i dnes.

Poznámky

1. ZdÛraznûno autorem.
2. Biblické pfiíklady Ïen, které byly prorokynû-

mi – viz Ex 15,20; Sd 4,4; 2 Kr 22,14; L 2,36;
Sk 21,9.

3. Frank B. Holbrook, „The Biblical Basis for
Modern Prophet“, str. 1 (dokument pfiíruãní
knihovny, Ellen G. White Estate Inc., Ge-
neral Conference of Seventh-day Adven-
tists, 6840 Eastern Ave. NW, Washington, D.
C. 20012). Srov. Jemison, A Prophet Among
You (Mountain View, CA: Pacific Press,
1955), str. 52-55.

4. Viz Holbrook, str. 3-5.
5. Neexistují úplné záznamy toho, co se událo

bûhem kfiesÈanské éry.
6. Gerhard Friedrich, „Prophets and Prophe-

cies in the New Testament“ v Theological Dic-
tionary of the New Testament, sv. 6, str. 859.

7. Srov. Friedrich, str. 860.861.
8. V˘raz „JeÏí‰ovo svûdectví“ lze nejlépe pocho-

pit jako genitiv podmûtn˘, ne pfiedmûtn˘.
„Existují dvû moÏnosti pfiekladu: a) Svûdec-

tví o nebo t˘kající se JeÏí‰e (genitiv pfiedmût-
n˘) = to, co kfiesÈané svûdãí o JeÏí‰i; nebo
b) svûdectví od JeÏí‰e (genitiv podmûtn˘) =
JeÏí‰ovo poselství církvi. DÛkazy vycházející
z uÏití tohoto v˘razu v knize Zjevení nazna-
ãují, Ïe je tfieba ho chápat jako podmûtn˘ ge-
nitiv (svûdectví od JeÏí‰e), a Ïe toto svûdectví
je dáno skrze prorocké zjevení.“ (Holbrook,
„Modern Prophet“, str. 7)
Jako jeden z dÛkazÛ cituje Holbrook Zj
1,1.2 (Îilka): „Zjevení JeÏí‰e Krista, jeÏ mu dal
BÛh, aby ukázal sv˘m sluÏebníkÛm... a poslal
svého andûla a skrze nûho ho naznaãil své-
mu sluÏebníku Janovi, a ten dosvûdãil slovo
BoÏí a svûdectví JeÏí‰e Krista – v‰ecko, co vi-
dûl.“ V tomto kontextu je zfiejmé, Ïe ‘Zjeve-
ní JeÏí‰e Krista’ oznaãuje zjevení Janovi od
JeÏí‰e. Tato genitivní vazba dává nejlep‰í
smysl jako genitiv podmûtn˘ a je ve shodû
s Kristov˘mi závûreãn˘mi slovy ve Zjevení:
„Ten, od nûhoÏ je to svûdectví, praví: ‘Ano,
pfiijdu brzy.’“ (Zj 22,20; tamtéÏ, str. 7.8)

9. Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 7, str.
812; T. H. Blincoe, „The Prophets Were Until
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John“, Ministry, pfiíloha, ãervenec 1977, str.
24; Holbrook, „Modern Prophet“, str. 8.

10. James Moffat v Expositor’s Greek New Testa-
ment, vyd. W. Robertson Nicoll, sv. 5, 
str. 465.

11. „Spirit of Prophecy“, SDA Encyclopedia, rev.
vyd., str. 1412. Pavel fiíká, Ïe ti, ktefií oãeká-
vají druh˘ pfiíchod, mají Kristovo svûdectví
potvrzeno, takÏe nejsou pozadu v Ïádném
daru milosti (1 K 1,6.7).

12. Uriah Smith, „Do We Discard the Bible by
Endorsing the Visions?“, Review and Herald,
13. leden 1863, str. 52, cit. v Review and He-
rald, 1. prosinec 1977, str. 13.

13. E. White, „A Messenger“, Review and Herald,
26. ãervenec 1906, str. 8. Titul „posel Pánû“
byl inspirován (tamtéÏ).

14. E. White, Early Writings, str. 59.
15. J. M. Peebles, „The Word Spiritualism

Misunderstood“, v Centennial Book of Modern
Spiritualism in America (Chicago, IL:
National Spiritualist Association of the
United States of America, 1948), str. 34.

16. B. F. Austin, „A Few Helpful Thoughts“,
Centennial Book of Modern Spiritualism, str. 44.

17. E. White, Great Controversy, str. 571.588.
18. O historickém v˘kladu proroctví z knihy

Daniel a Zjevení, kter˘ v protestantismu
pfievládal od dob reformace aÏ do devate-
náctého století, viz Froom, Prophetic Faith of
Our Fathers, sv. 2-4. Viz také kapitolu 12.

19. Richard Hammill, „Spiritual Gifts in the
ChurchToday“,Ministry, ãervenec 1982, str. 17.

20. Roger L. Dudley a Des Cummings, Jr.,
„A Comparison of the Christian Attitudes and
Behaviors Between Those Adventist Church
Members Who Regularly Read Ellen White Books
and Those Who Do Not“, 1982, str. 41.42.
Zpráva o v˘zkumu Institutu církevní sluÏby
(Institute of Church Ministry), Andrews
University, Berrien Springs, Michigan. PrÛz-
kumu se zúãastnilo více neÏ 8200 ãlenÛ ze
193 sborÛ ve Spojen˘ch státech.

21. Jemison, Prophet Among You, str. 208-210;
Froom, Movement of Destiny (Washigton, D.
C.: Review and Herald, 1971), str. 91-132;
Damsteegt, Foundations of the Seventh-day
Adventist Message and Mission, str. 103-293.

22. E. White, Early Writings, str. 78.
23. E. White, The Great Controversy, s. vii.
24. William A. Spicer, The Spirit od Prophecy in the

Advent Movement (Washington, D. C.:
Review and Herald, 1937), str. 30.

25. E. White, Testimonies, sv. 5, str. 664. 665.
26. E. White, „An Open Letter“, Review and

Herald, 20. leden 1903, str. 15 v E. White,
Colporteur Ministry (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1953), str. 125.

27. E. White, Testimonies, sv. 5, str. 663.
28. TamtéÏ, str. 665.
29. TamtéÏ, str. 660.
30. E. White, Great Controversy, str. vii.
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Velké zásady BoÏího zákona jsou vyjá-
dfieny v Desateru a JeÏí‰ Kristus je pfied-
stavil sv˘m Ïivotem. Vyjadfiují BoÏí lás-
ku, vÛli a úmysly t˘kající se lidského
chování a vztahÛ; jsou závazné pro
v‰echny lidi v kaÏdé dobû. Tyto pfiíkazy
jsou základem BoÏí smlouvy s jeho li-
dem i mûfiítkem na BoÏím soudu.
PÛsobením Ducha svatého odhalují
hfiích a probouzejí vûdomí potfieby
Spasitele. Spasení je pouze z milosti, ne
ze skutkÛ, ale jeho ovocem je poslu‰nost
pfiikázání. Tato poslu‰nost rozvíjí kfies-
Èansk˘ charakter a dává vnitfiní uspo-
kojení. Je projevem na‰í lásky k Pánu
a na‰eho zájmu o spolubliÏní. Poslu‰-
nost víry dokazuje Kristovu moc pro-
mûnit Ïivot, a tím umocÀuje kfiesÈanské
svûdectví (Ex 20,1-17; Î 40,8.9; Mt
22,36-40; Dt 28,1-14; Mt 5,17-20; Îd
8,8-10; J 15,7-10; Ef 2,8-10; 1 J 5,3;
¤ 8,3.4; Î 19,8-15). 

Základní vûrouãné v˘roky, 18

Adventisté sedmého dne věří...
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V‰echny oãi upfienû sledovaly horu.
Její vrchol pokr˘val hust˘ oblak,
kter˘, jak se stmívalo, postupoval
stále níÏ, aÏ zahalil celou horu do
tajemného neznáma. Tmou proni-
kl blesk a hrom pomalu dozníval
v ozvûnû. „Celá hora Sínaj byla za-
halena koufiem, protoÏe Hospodin
na ni sestoupil v ohni. Koufi z ní
stoupal jako z hutû a celá hora se
silnû chvûla. Zvuk polnice více a ví-
ce sílil.“ (Ex 19,18.19) Toto velkole-
pé zjevení BoÏí pfiítomnosti bylo
tak pÛsobivé, Ïe se cel˘ Izrael tfiásl.

Náhle ustal zvuk hromu i polnice
a v‰e se ponofiilo do posvátného ti-
cha. Poté BÛh promluvil z hustého
oblaku, kter˘ ho obklopoval, kdyÏ
stál na hofie. Pohnut hlubokou lás-
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kou ke svému lidu vyslovil Desa-
tero. MojÏí‰ fiekl: „Hospodin pfii‰el
ze Sínaje... s desetitisíci svat˘mi, po
jeho pravici jim z ohnû vze‰el zá-
kon. Ano, lidská pokolení jsou mu
milá. V‰ichni svatí jsou v tvé ruce,
pfiivinuli se k tv˘m nohám, budou
se uãit z tv˘ch fieãí.“ (Dt 33,2.3)

KdyÏ BÛh dal na Sínaji zákon, zje-
vil se nejen jako vzne‰ená a svrcho-
vaná autorita vesmíru, ale pfiedsta-
vil se také jako Vykupitel svého lidu
(Ex 20,2). ProtoÏe je Spasitelem, vy-
z˘vá nejen Izrael, ale v‰echny lidi
(Kaz 12,13), aby poslouchali deset
struãn˘ch, srozumiteln˘ch a závaz-
n˘ch pravidel, která ukazují povin-
nosti lidí k Bohu a k jejich bliÏním.

BÛh fiekl:
„Nebude‰ mít jiného boha mimo

mne.
Nezobrazí‰ si Boha zpodobením

niãeho, co je nahofie na nebi, dole na
zemi nebo ve vodách pod zemí. Ne-
bude‰ se niãemu takovému klanût
ani tomu slouÏit. Já jsem Hospodin,
tvÛj BÛh, BÛh Ïárlivû milující. Stí-
hám vinu otcÛ na synech do tfietího
i ãtvrtého pokolení tûch, ktefií mû
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství
tisícÛm pokolení tûch, ktefií mû mi-
lují a má pfiikázání zachovávají.

NezneuÏije‰ jména Hospodina,
svého Boha. Hospodin nenechá bez
trestu toho, kdo by jeho jména zne-
uÏíval.

Pamatuj na den odpoãinku, Ïe ti
má b˘t svat˘. ·est dní bude‰ praco-
vat a dûlat v‰echnu svou práci. Ale
sedm˘ den je den odpoãinutí Hos-
podina, tvého Boha. Nebude‰ dûlat
Ïádnou práci ani ty ani tvÛj syn a tvá
dcera ani tvÛj otrok a tvá otrokynû
ani tvé dobytãe ani tvÛj host, kter˘
Ïije v tv˘ch branách. V ‰esti dnech
uãinil Hospodin nebe i zemi, mofie
a v‰echno, co je v nich, a sedmého
dne odpoãinul. Proto poÏehnal
Hospodin den odpoãinku a oddûlil
jej jako svat˘.

Cti svého otce i matku, abys byl
dlouho Ïiv na zemi, kterou ti dává
Hospodin, tvÛj BÛh.

Nezabije‰.
Nesesmilní‰.
Nepokrade‰.
Nevydá‰ proti svému bliÏnímu

kfiivé svûdectví.
Nebude‰ dychtit po domû svého

bliÏního. Nebude‰ dychtit po Ïenû
svého bliÏního ani po jeho otroku
ani po jeho otrokyni ani po jeho b˘-
ku ani po jeho oslu, vÛbec po ni-
ãem, co patfií tvému bliÏnímu.“ (Ex
20,3-17)

Podstata zákona

Desatero je v˘razem BoÏího charak-
teru. Je mravní, duchovní, srozumi-
telné a obsahuje v‰eobecnû platné
principy.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Projev charakteru Zákonodárce. Pís-
mo spatfiuje v BoÏím zákonû vlast-
nosti samotného Boha. Stejnû jako
BÛh, tak i „zákon HospodinÛv je
dokonal˘“ a „Hospodinovo svûdec-
tví je pravdivé“ (Î 19,8). „Zákon je
tedy sám v sobû svat˘ a pfiikázání
svaté, spravedlivé a dobré.“ (¤ 7,12)
„V‰echna tvá pfiikázání jsou pravda.
Dávno je mi z tv˘ch svûdectví zná-
mo, Ïes jim dal navûky pevn˘ zá-
klad.“ (Î 119,151.152) Je pravdou,
Ïe „v‰echna tvá pfiikázání jsou spra-
vedlivá“ (Î 119,172).

Mravní zákon. Desatero vyjadfiuje
zpÛsob, jak˘m BÛh jedná s lidmi.
Definuje ná‰ vztah ke Stvofiiteli a Vy-
kupiteli a na‰e povinnosti k bliÏ-
ním. Písmo fiíká, Ïe poru‰ení BoÏí-
ho zákona je hfiích (1 J 3,4).

Duchovní zákon. „Zákon je duchov-
ní.“ (¤ 7,14; Îilka) Proto ho mo-
hou zachovávat pouze lidé, ktefií se
zamûfiují na duchovní vûci a nesou
ovoce Ducha (J 15,4; Ga 5,22.23).
BoÏí Duch nás zmocÀuje konat
BoÏí vÛli (Sk 1,8; Î 51,12-14). Tím,
Ïe zÛstáváme v Kristu, získáváme
moc, abychom nesli ovoce k jeho
slávû (J 15,5).

Lidské zákony se zamûfiují pouze
na zjevné ãiny, ale Desatero postihu-
je „nekoneãn˘ prostor“ (Î 119,96)
a dot˘ká se na‰ich nejtajnûj‰ích

my‰lenek a citÛ, jako je Ïárlivost, zá-
vist, Ïádostivost a ctiÏádost. V kázání
na hofie Pán JeÏí‰ zdÛrazÀoval tuto
duchovní dimenzi zákona a pouka-
zoval na to, Ïe pfiestoupení má svÛj
poãátek v lidském srdci (Mt 5,21.
22.27.28; Mk 7,21-23).

Pozitivní zákon. Desatero je více neÏ
pouze krátk˘ seznam zákazÛ; obsa-
huje principy, které mají hlubok˘
v˘znam. Vztahuje se nejen na to, co
bychom nemûli dûlat, ale také na
to, co bychom dûlat mûli. Musíme
se nejen vyh˘bat zl˘m skutkÛm
a my‰lenkám, ale také nauãit se po-
uÏívat na‰e Bohem dané schopnos-
ti a dary pro konání dobra. Tak
kaÏd˘ negativní zákaz má i svÛj po-
zitivní rozmûr.

Napfiíklad ‰esté pfiikázání, které
fiíká „nezabije‰“, má svou pozitivní
stránku – „bude‰ chránit Ïivot“.
„BoÏí vÛlí je, aby jeho následovníci
podporovali blaho a ‰tûstí kaÏdého,
kdo se dostává do okruhu jejich vli-
vu. V hlub‰ím smyslu spoãívá povû-
fiení evangelia, jeÏ je dobrou zprá-
vou o spasení a vûãném Ïivotû
v JeÏí‰i Kristu, na pozitivním princi-
pu, kter˘ je souãástí ‰estého pfiiká-
zání.“1

Desatero bychom nemûli chápat
„jako zákazy, ale spí‰e jako milost.
Jeho zákazy jsou jistou zárukou ‰tûs-
tí, zaloÏeného na poslu‰nosti. Pfii-
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jímáme-li Desatero v Kristu, oãi‰Èu-
je ná‰ charakter, coÏ nám pfiinese
vûãnou radost. Tûm, ktefií je po-
slouchají, je Desatero ochrann˘m
valem. Tím, Ïe BÛh zjevil lidem ne-
mûnné principy spravedlnosti, je
chce chránit od zlého, které je dÛ-
sledkem pfiestoupení. V tom vidí-
me BoÏí dobrotu.“2

Jednoduch˘ zákon. I kdyÏ je Desatero
jednoduché a struãné, skr˘vá v sobû
hlubok˘ smysl. Je tak krátké, Ïe se je
dokáÏe nauãit zpamûti i dítû, a pfie-
ce má tak dalekosáhl˘ v˘znam, Ïe
postihuje kaÏd˘ hfiích.

„V BoÏím zákonû není skryto Ïád-
né tajemství. V‰ichni mohou po-
chopit velké pravdy, které obsahu-
je. Tûmto nafiízením mÛÏe porozu-
mût i ta nejslab‰í mysl. I nejménû
vzdûlan˘ ãlovûk mÛÏe upravit svÛj
Ïivot a formovat charakter podle
BoÏího mûfiítka.“3

Zákon zásad. Desatero je souhrnem
v‰ech správn˘ch zásad, které zahr-
nují v‰echny lidi v kaÏdé dobû. Pís-
mo fiíká: „Boha se boj a jeho pfiiká-
zání zachovávej; na tom u ãlovûka
v‰echno závisí.“ (Kaz 12,13)

Desatero – deset slov nebo deset
pfiikázání (Ex 34,28) – má dvû ãásti,
jak naznaãují dvû kamenné desky,
na které BÛh psal (Dt 4,13). První
ãtyfii pfiikázání stanovují na‰e povin-

nosti ke Stvofiiteli a Vykupiteli,
a dal‰ích ‰est stanovuje na‰e povin-
nosti vÛãi lidem.4

Toto rozdûlení na dvû ãásti je od-
vozeno od dvou základních princi-
pÛ lásky, na kter˘ch je zaloÏeno
BoÏí království: „Miluj Hospodina,
Boha svého, z celého svého srdce,
celou svou du‰í, celou svou silou
a celou svou myslí a miluj svého bliÏ-
ního jako sám sebe.“ (L 10,27; srov.
Dt 6,4.5; Lv 19,18) Lidé, ktefií uplat-
Àují tyto principy, budou Ïít v plné
shodû s Desaterem, protoÏe pfiiká-
zání tyto principy pouze podrobnû-
ji vyjadfiují.

První pfiikázání ukazuje, Ïe je tfieba
v˘luãnû slouÏit jedinému pravému
Bohu. Druhé zakazuje modlosluÏ-
bu.5 Tfietí zapovídá neúctu a pfiísahu,
která zahrnuje dovolávání se BoÏího
jména. âtvrté vyz˘vá k zachovávání
soboty a pravého Boha oznaãuje ja-
ko Stvofiitele nebe a zemû.

Páté pfiikázání vyÏaduje, aby se dû-
ti podfiídily sv˘m rodiãÛm, které BÛh
ustanovil, aby pfiedali jeho zjevenou
vÛli následujícím generacím (viz Dt
4,6-9; 6,1-7). ·esté chrání Ïivot jako
nûco posvátného. Sedmé pfiikázání
nabádá k ãistotû a chrání manÏelství.
Osmé brání majetek. Deváté pfiiká-
zání hájí pravdu a zavrhuje vûdo-
mou leÏ. Desáté jde aÏ ke kofienÛm
lidsk˘ch vztahÛ a zakazuje, aby lidé
prahli po tom, co patfií jin˘m.6
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Jedineãn˘ zákon. Desatero je jedineã-
né tím, Ïe jde o jediná slova, která
BÛh promluvil tak, Ïe je sly‰el cel˘
národ (Dt 5,22). BÛh tento zákon
nesvûfiil pouze zapomûtlivé lidské
mysli, ale vyryl je sv˘m prstem na
dvû kamenné desky, které se ucho-
vávaly v schránû smlouvy (Ex 31,18;
Dt 10,2). BÛh dal IzraelcÛm dal‰í
zákony, aby jim pomohl uplatÀovat
tato pfiikázání. Ty se podrobnû za-
b˘valy jejich vztahem k Bohu i k so-
bû navzájem. Nûkteré z tûchto do-
dateãn˘ch zákonÛ se zamûfiovaly na
obãanské záleÏitosti Izraele (obãan-
ské zákony), jiné se t˘kaly obfiadÛ
ve svatyni (ceremoniální zákony).
BÛh dodateãné zákony oznámil skr-
ze svého prostfiedníka MojÏí‰e, kte-
r˘ je zapsal do „knihy zákona“ a ne-
chal ji uloÏit „po stranû schrány
smlouvy Hospodina“ (Dt 31,25.26).
NeuloÏil je tedy do schrány, jako to
uãinil s BoÏím svrchovan˘m zjeve-
ním, Desaterem. Tyto dodateãné zá-
kony byly známy jako „kniha MojÏí-
‰ova zákona“ (Neh 8,1) nebo „Moj-
Ïí‰Ûv zákon“ (Joz 8,31; 2 Pa 25,4; 
2 Kr 23,25; 2 Pa 23,18).7

Radostn˘ zákon. BoÏí zákon ãlovûka
inspiruje. Îalmista fiíká: „Jak jsem si
tvÛj Zákon zamiloval! KaÏd˘ den
o nûm pfiem˘‰lím. Ano, miluji tvá
pfiikázání víc neÏ zlato, víc neÏ zlato
ryzí.“ (Î 119,97.127) Dokonce, kdyÏ

„souÏení a úzkost na mne doléhají,
pfiikázání tvá jsou pro mne potû‰e-
ním“ (Î 119,143). Pro ty, kdo milují
Boha, „jeho pfiikázání nejsou tûÏká“
(1 J 5,3). Lidé, ktefií zákon pfiestu-
pují, ho povaÏují za strastiplné jho,
protoÏe hfií‰ná mysl „se nechce ani
nemÛÏe podfiídit zákonu BoÏímu“
(¤ 8,7).

Smysl zákona

BÛh dal lidem zákon proto, aby jim
bohatû poÏehnal a uvedl je do spás-
ného vztahu s ním. Pov‰imnûme si,
jak˘ konkrétní úãel zákon má:

Zákon zjevuje lidstvu BoÏí vÛli. De-
satero, jako v˘raz BoÏího charakte-
ru a lásky zjevuje jeho vÛli a zámûr
s lidstvem. VyÏaduje dokonalou po-
slu‰nost: „Kdo by totiÏ zachoval cel˘
zákon, a jen v jednom pfiikázání
klop˘tl, provinil se proti v‰em.“ (Jk
2,10) Poslu‰nost zákona jako Ïivot-
ní zásada je pro na‰e spasení dÛle-
Ïitá. Sám Kristus fiekl: „Chce‰-li vejít
do Ïivota, zachovávej pfiikázání.“
(Mt 19,17) Tato poslu‰nost je moÏ-
ná pouze na základû moci Ducha
svatého, kter˘ v ãlovûku pfieb˘vá.

Zákon je základem BoÏí smlouvy.
MojÏí‰ napsal Desatero spolu s dal-
‰ími zákony, které jej vysvûtlují, do
knihy nazvané Kniha smlouvy (Ex
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20,1-24,8).8 Pozdûji MojÏí‰ naz˘val
Desatero jako „desky smlouvy“,
ãímÏ naznaãil jejich dÛleÏitost jako
základ vûãné smlouvy (Dt 9,9; srov.
4,13; více o smlouvách v kapitole 7
této knihy).

Zákon je mûfiítkem u soudu. Stejnû
tak jako BÛh, i v‰echna jeho „pfiiká-
zání jsou spravedlivá“ (Î 119,172).
Zákon tedy stanovuje mûfiítko spra-
vedlnosti. KaÏd˘ z nás bude souzen
na základû tûchto spravedliv˘ch zá-
sad, ne na základû vlastního svûdo-
mí. Písmo fiíká: „Boha se boj a jeho
pfiikázání zachovávej... [protoÏe]
ve‰keré dílo BÛh postaví pfied soud
i v‰e, co je utajeno, aÈ dobré ãi zlé.“
(Kaz 12,13.14; srov. Jk 2,12)

Svûdomí lidí se mûní. Nûkdo má
svûdomí „slabé, nejisté“ (1 K 8,7), jiní
mají svûdomí „poskvrnûné“ (Tt 1,15),
„zlé“ (Îd 10,22), nebo „mají vypálen
cejch na vlastním svûdomí“ (1 Tm
4,2). Mají-li b˘t hodinky pro nás uÏi-
teãné a pfiesné, je nutné je sefiídit
podle spolehlivé ãasové normy. Na‰e
svûdomí nám fiíká, Ïe musíme dûlat
to, co je správné, ale nefiíká nám, co
správné je. Pouze svûdomí fiízené
BoÏí velkou normou – jeho záko-
nem – nás mÛÏe chránit pfied tím,
abychom nezabloudili do hfiíchu.9

Zákon ukazuje hfiích. Lidé nemohou
bez Desatera jasnû vidût BoÏí sva-

tost ani vlastní vinu nebo potfiebu
ãinit pokání.

KdyÏ lidé nevûdí, Ïe poru‰ují BoÏí
zákon, neuvûdomují si svou ztrace-
nost, ani to, Ïe potfiebují Kristovu
zachraÀující krev.

Zákon je pro lidi zrcadlem, po-
mocí nûhoÏ mohou poznat svÛj pra-
v˘ stav (viz Jk 1,23-25). Ti, kdo se do
nûj „dívají“, vidí své vlastní charakte-
rové nedostatky v protikladu k BoÏí
spravedlivé povaze. Mravní zákon
tak ukazuje, Ïe pfied Bohem je cel˘
svût vinen (¤ 3,19) a Ïe kaÏd˘ ãlovûk
je Bohu plnû zodpovûdn˘.

„Ze zákona pochází poznání hfií-
chu“ (¤ 3,20), protoÏe „hfiích je po-
ru‰ení zákona“ (1 J 3,4). Pavel fiíká:
„Hfiích bych byl nepoznal, kdyby
nebylo zákona.“ (¤ 7,7) Zákon pfie-
svûdãuje hfií‰níky o jejich hfiíchu
a pomáhá jim uvûdomit si, Ïe musí
nést rozsudek BoÏího hnûvu a Ïe je
ãeká trest vûãné smrti. Zákon je pfii-
vádí k poznání vlastní bezmocnosti.

Zákon pÛsobí pfii obrácení. BoÏí zá-
kon je nástrojem, kter˘ Duch svat˘
pouÏívá, aby nás pfiivedl k obrácení:
„Zákon HospodinÛv jest dokonal˘,
obãerstvující du‰i.“ (Î 19,8; Kral.;
v angl. dosl. „obrací du‰i“, KJV) KdyÏ
spatfiíme svÛj skuteãn˘ stav, uvûdo-
míme si, Ïe jsme hfií‰ní, Ïe nás ãeká
smrt a Ïe nemáme nadûji, chápeme,
Ïe potfiebujeme Spasitele. Dobrá
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zpráva evangelia pak zaãne mít pro
nás skuteãnû v˘znam. Zákon nám
ukazuje na Krista, jako na toho je-
diného, kter˘ nám mÛÏe pomoci
uniknout z na‰í zoufalé situace.10

V tomto smyslu mluví Pavel o tom,
Ïe mravní a ceremoniální zákon
byl „pûstounem na‰ím (dozorcem,
âEP) ke Kristu, abychom z víry ospra-
vedlnûni byli“ (Ga 3,24; Kral.).11

Aãkoli zákon odhaluje ná‰ hfiích,
nemÛÏe nás nikdy zachránit. Stejnû
jako je voda prostfiedkem k umytí
‰pinavé tváfie, tak i my, kdyÏ jsme zji-
stili v zrcadle BoÏího mravního zá-
kona, Ïe potfiebujeme oãi‰tûní, jde-
me k prameni urãenému „k obmytí
hfiíchu a neãistoty“ (Za 13,1) a jsme
oãi‰tûni „krví Beránkovou“ (Zj 7,14;
Îilka). Musíme pohlédnout na
Krista „a kdyÏ se [nám] Kristus zje-
ví...na kfiíÏi Golgoty, jak umírá pod
tíhou hfiíchÛ celého svûta, Duch
svat˘ [nám] ukazuje...BoÏí postoj
ke v‰em, kdo ãiní pokání ze sv˘ch
hfiíchÛ“.12 Tehdy nás naplní nadûje
a ve vífie vztahujeme ruce ke svému
Spasiteli, kter˘ nám dává dar vûãné-
ho Ïivota (J 3,16).

Zákon poskytuje pravou svobodu.
Kristus fiekl, Ïe „kaÏd˘, kdo hfie‰í, je
otrokem hfiíchu“ (J 8,34). KdyÏ pfie-
stoupíme BoÏí zákon, ztrácíme svo-
bodu, ale poslu‰nost Desatera nám
pravou svobodu zaruãuje. Îivot

v mezích BoÏího zákona pfiiná‰í
svobodu od hfiíchu, a také od v‰e-
ho, co hfiích doprovází – neustálé
obavy, zranûné svûdomí, prohlubu-
jící se vina a v˘ãitky, to v‰e ãlovûku
bere Ïivotní sílu. Ale Ïalmista fiekl:
„Volnû budu chodit, na tvá ustano-
vení se dotazuji.“ (Î 119,45) Jakub
mluví o Desateru jako o „králov-
ském zákonu“, „dokonalém zákonu
svobody“ (Jk 2,8; 1,25).

JeÏí‰ nás zve, abychom k nûmu pfii-
‰li s bfiemenem sv˘ch hfiíchÛ. Jenom
tak mÛÏeme tuto svobodu získat.
Místo na‰ich hfiíchÛ nám nabízí jho,
které netlaãí (Mt 11,29.30). Jho je
nástrojem sluÏby. RozloÏí tíhu bfie-
mene, a tím usnadní splnit úkol.
Kristus nabízí, Ïe se do jha zapojí
spolu s námi. Tím jhem je zákon,
„velk˘ zákon lásky zjeven˘ v ráji, zvû-
stovan˘ na Sínaji a v nové smlouvû
vepsan˘ do srdce, tento zákon spoju-
je ãlovûka s vÛlí BoÏí“.13 KdyÏ jsme
jhem spojeni s Kristem, je to on, kdo
nese tûÏké bfiemeno a poslu‰nost se
díky nûmu stává radostí. Dává nám
moÏnost zvítûzit tam, kde to pfied tím
bylo nemoÏné. A tak zákon, zapsan˘
v na‰ich srdcích, se stává potû‰ením
a radostí. Jsme svobodní, protoÏe
chceme jednat tak, jak pfiikazuje.

Pokud je zákon pfiedstavován bez
Kristovy zachraÀující moci, nepfii-
ná‰í svobodu od hfiíchu. BoÏí za-
chraÀující milost, která neru‰í plat-
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nost zákona, pfiiná‰í v‰ak sílu, která
osvobozuje od hfiíchu, protoÏe
„kde je Duch Pánû, tam je svoboda“
(2 K 3,17).

Zákon omezuje zlo a pfiiná‰í poÏehnání.
Svût je zaplaven narÛstající zloãin-
ností, násilím, nemorálností a bez-
boÏností; to v‰e je následek pfie-
hlíÏení Desatera. Tam, kde je BoÏí
zákon pfiijímán, brání hfiíchu, pod-
poruje správné ãiny a stává se pro-
stfiedkem k nastolení spravedlnosti.
Národy, které zaãlenily principy
Desatera do sv˘ch zákonÛ, zakusily
velké poÏehnání. Na druhé stranû,
v˘sledkem opu‰tûní tûchto zásad je
trval˘ úpadek.

Ve starozákonní dobû BÛh ãasto
poÏehnal národÛm i jednotlivcÛm,
úmûrnû jejich poslu‰nosti BoÏího
zákona. Bible fiíká, Ïe „spravedlnost
vyvy‰uje národy“ (Pfi 14,34), ale ta-
ké, Ïe „spravedlnost upevÀuje trÛn“
(Pfi 16,12). Ty, kdo odmítají poslou-
chat BoÏí pfiikázání, postihnou po-
hromy (Î 89,31.32). „Hospodinovo
prokletí spoãívá na domû svévolníka
jako poÏehnání na obydlí spravedli-
v˘ch.“ (Pfi 3,33; srov. Lv 26; Dt 28).
Tato v‰eobecná zásada platí i dnes.14

Vûãnost zákona

ProtoÏe je mravní zákon Desatera
v˘razem BoÏího charakteru, nejsou

jeho principy doãasnû platné nebo
situaãnû podmínûné, ale jsou abso-
lutní, nemûnné a mají pro lidstvo
trvalou platnost. KfiesÈané v prÛbû-
hu staletí neochvûjnû trvali na tom,
Ïe BoÏí zákon je vûãn˘ a dÛraznû
potvrzovali jeho trvalou závaz-
nost.15

Zákon pfied Sínají. Zákon existoval
jiÏ dlouhou dobu pfied tím, neÏ
BÛh dal Izraeli Desatero. Pokud by
tomu tak nebylo, neexistoval by
pfied vydáním zákona na hofie Sínaj
hfiích, protoÏe „hfiích je poru‰ení
zákona“ (1 J 3,4). Lucifer a jeho an-
dûlé, ktefií zhfie‰ili, jsou dÛkazem
toho, Ïe zákon existoval je‰tû pfied
stvofiením na‰í zemû (2 Pt 2,4).

KdyÏ BÛh stvofiil Adama a Evu ke
svému obrazu, vloÏil do jejich mysli
mravní zásady zákona, a tak se pro
nû stalo pfiirozené konat BoÏí vÛli.
Jejich pfiestoupením se do lidské ro-
diny dostal hfiích (¤ 5,12).

Pozdûji BÛh fiekl o Abrahamovi:
„Uposlechl mého hlasu a dbal na
to, co jsem mu svûfiil: na má pfiiká-
zání, nafiízení a zákony.“ (Gn 26,5)
MojÏí‰ uãil BoÏím nafiízením a fiá-
dÛm je‰tû pfied Sínají (Ex 16; 18,16).
Studium knihy Genesis ukazuje, Ïe
Desatero bylo známo dlouho pfied
Sínají. Z této biblické knihy je jasnû
patrné, Ïe si lidé, i pfied vydáním
Desatera, uvûdomovali, Ïe skutky,
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které jsou zakázané jsou ‰patné.16

To, Ïe byl mravní zákon v‰eobecnû
znám ukazuje, Ïe se BÛh postaral
o to, aby lidé Desatero znali.

Zákon na Sínaji. Bûhem dlouhého
období egyptského otroctví, Ïili Iz-
raelité uprostfied národa, kter˘ ne-
uctíval pravého Boha (Ex 5,2),
uprostfied modlosluÏby a zkaÏenos-
ti. DÛsledkem toho bylo, Ïe témûfi
pfiestali chápat BoÏí svatost, ãistotu
a mravní zásady. Jejich otroctví jim
bránilo slouÏit Bohu.

BÛh odpovûdûl na jejich zoufalé
volání o pomoc, rozpomenul se na
smlouvu s Abrahamem a rozhodl se
vysvobodit svÛj lid „z tavicí pece“ (Dt
4,20) a pfiivést jej do jiné zemû, „aby
dbali na jeho nafiízení a zachovávali
jeho zákony“ (Î 105,43-45).

Po jejich vysvobození je BÛh vedl
k hofie Sínaj, aby jim dal mravní zá-
kon, kter˘ je normou BoÏí vlády.
Dal jim také ceremoniální zákony,
které je mûly uãit, Ïe spasení je
umoÏnûno obûtí Spasitele. Na Sí-
naji pak BÛh vydal zákon formulo-
van˘ jasn˘m a jednoduch˘m zpÛ-
sobem „kvÛli provinûním“ (Ga
3,19), „tak skrze pfiikázání ukázal
hfiích celou hloubku své hfií‰nosti“
(¤ 7,13). Pouze tím, Ïe se BoÏí mrav-
ní zákon dostal do samého stfiedu
jejich pozornosti, si mohli Izraelci
zaãít uvûdomovat svá pfiestoupení,

mohli poznat svoji bezmocnost
a pochopit potfiebu spasení.

Zákon pfied Kristov˘m návratem. Bib-
le ukazuje, Ïe BoÏí zákon je pfied-
mûtem satanov˘ch útokÛ a Ïe jeho
boj proti nûmu vyvrcholí tûsnû
pfied druh˘m pfiíchodem. Proroctví
naznaãuje, Ïe satan svede vût‰inu li-
dí k neposlu‰nosti Boha (Zj 12,9).
Bude pÛsobit prostfiednictvím moci
„‰elmy“ a pozornost svûta zamûfií
k této ‰elmû, a ne k Bohu (Zj 13,3;
tûmito proroctvími se podrobnûji
zab˘vá kapitola 12 této knihy).

1. Útok na zákon. Sedmá kapitola
knihy Daniel popisuje tuto ‰elmu
jako mal˘ roh. Uvedená kapitola
mluví o ãtyfiech velk˘ch ‰elmách,
které jiÏ od Kristovy doby vykladaãi
Bible ztotoÏÀovali se svûtov˘mi
mocnostmi – Babylónem, Médo-
Persií, ¤eckem a ¤ímem. Deset ro-
hÛ ãtvrté ‰elmy pfiedstavuje rozdû-
lení fiímské fií‰e po jejím pádu (ro-
ku 476 po Kr.).17

Danielovo vidûní se soustfieìuje
na mal˘ roh, hroznou a rouhající se
moc, která vyrostla mezi deseti ro-
hy. To naznaãuje rozmach mocnos-
ti po rozdûlení fiímské fií‰e. Tato
moc se pokusí zmûnit BoÏí zákon
(Da 7,25) a bude pÛsobit aÏ do
Kristova pfiíchodu (viz kapitola 19
této knihy). Tento útok je sám o so-
bû dÛkazem trvalého v˘znamu zá-
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kona v plánu spasení. Vidûní konãí
opûtovn˘m uji‰tûním BoÏího lidu,
Ïe popisovaná mocnost ve své snaze
odstranit zákon neuspûje, protoÏe
pfiíchod soudu zniãí mal˘ roh (Da
7,11.26-28).

2. Svatí hájí zákon. Poslu‰nost je
pfiíznaãnou vlastností lidí, ktefií oãe-
kávají druh˘ pfiíchod. V koneãném
sporu se rozhodnou podpofiit BoÏí
zákon. Písmo fiíká, Ïe to jsou ti, „kdo
zachovávají pfiikázání BoÏí a drÏí se
svûdectví JeÏí‰ova“ (Zj 12,17; 14,12)
a zároveÀ trpûlivû oãekávají KristÛv
návrat.

Pfii pfiípravû na druh˘ pfiíchod ti-
to lidé hlásají evangelium a vyz˘vají
druhé, aby slouÏili Pánu jako Stvofii-
teli (Zj 14,6.7). Ti, ktefií Bohu slou-
Ïí z lásky, ho budou i poslouchat;
jak fiekl Jan: „V tom je totiÏ láska
k Bohu, Ïe zachováváme jeho pfii-
kázání; a jeho pfiikázání nejsou tûÏ-
ká.“ (1 J 5,3)

3. BoÏí soudy a zákon. BoÏí soud sed-
mi posledních ran, kter˘ postihne
neposlu‰né, vychází z nebeského
chrámu „stánku svûdectví“ (Zj 15,5).
Izrael velice dobfie znal v˘raz stánek
svûdectví; oznaãoval se tak stánek,
kter˘ postavil MojÏí‰ (Nu 17,8; 18,2,
Kral.; srov. 1,50.53). Byl tak naz˘ván
proto, Ïe ve stánku byla umístûna
„schrána svûdectví“ (Ex 26,34), kte-
rá obsahovala „dvû desky svûdectví“
(Ex 31,18). Desatero je tedy „svû-

dectvím“, protoÏe svûdãí lidstvu
o BoÏí vÛli (Ex 34,28.29).

Ale Zjevení 15,5 (Îilka) mluví
o „chrámu stanu svûdectví v nebi“.
MojÏí‰Ûv stánek byl pouze napodo-
bením nebeského chrámu (Ex
25,8.40; srov. Îd 8,1-5). V tomto
chrámu je také uschován originál
Desatera. Skuteãnost, Ïe závûreãn˘
soud je velice úzce spojen s pfie-
stoupením BoÏího zákona, je dal-
‰ím dÛkazem o vûãné závaznosti
Desatera.

Kniha Zjevení také popisuje otev-
fiení nebeského chrámu, kde bylo
moÏné vidût „schránu jeho smlouvy“
(Zj 11,19). V˘raz schrána smlouvy oz-
naãoval schránu pozemské svatynû,
kde byly uschovány desky obsahující
„slova smlouvy, desatero pfiikázání“
(Ex 34,28; srov. Nu 10,33; Dt 9,9).
Schrána smlouvy v nebeské svatyni je
originální schrána obsahující slova
vûãné smlouvy, pÛvodního Desatera.
Tak je jasné, Ïe doba vynesení Bo-
Ïích koneãn˘ch soudÛ nad svûtem
(Zj 11,18) se t˘ká otevfiení tohoto ne-
beského chrámu, kde je moÏné vidût
schránu s Desaterem, coÏ je pfiiléha-
v˘ obraz vyv˘‰ení BoÏího zákona jako
mûfiítka pfii soudu.

Zákon a evangelium

Spasení je dar milosti na základû ví-
ry, ne na základû skutkÛ zákona (Ef
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2,8). „Îádné skutky zákona, Ïádné
úsilí jakkoli chvályhodné ani Ïádné
dobré ãiny – aÈ je jich mnoho nebo
málo, aÈ jsou spojeny s obûtí nebo
ne – nemohou ospravedlnit hfií‰ní-
ka (Tt 3,5; ¤ 3,20).“18

V celém Písmu existuje dokonalá
shoda mezi zákonem a evangeliem –
navzájem potvrzují svou platnost.

Zákon a evangelium pfied Sínají. KdyÏ
Adam s Evou zhfie‰ili, poznali, co je
to vina, strach a strádání (Gn 3,10).
BÛh neodpovûdûl na jejich potfiebu
tím, Ïe by zru‰il zákon, kter˘ je od-
soudil; místo toho jim nabídl evan-
gelium, které je znovu pfiivede do
spoleãenství s Bohem a k poslu‰-
nosti.

Toto evangelium spoãívá v zaslí-
bení vykoupení semene Ïeny Spasi-
telem, kter˘ jednou pfiijde a zvítûzí
nad zlem (Gn 3,15). Obûtní systém,
kter˘ BÛh ustanovil, uãil dÛleÏité
pravdû o smífiení: odpu‰tûní je
moÏné obdrÏet pouze prostfiednic-
tvím prolití krve – prostfiednictvím
smrti Spasitele. Na základû víry, Ïe
obûtní zvífie pfiedstavuje Spasitelo-
vu smírnou smrt, kterou pro nû
podstoupí, získali odpu‰tûní hfií-
chu.19 Byli spaseni milostí.

Toto evangelijní zaslíbení bylo 
ústfiedním bodem BoÏí vûãné smlou-
vy milosti, kterou BÛh nabídl lid-
stvu (Gn 12,1-3; 15,4.5; 17,1-9). Bylo

úzce spojeno s poslu‰ností BoÏího
zákona (Gn 18,18.19; 26,4.5). Záru-
kou BoÏí smlouvy byl BoÏí Syn, kte-
r˘ byl jako stfied evangelia Berán-
kem „zabit˘m od stvofiení svûta“ (Zj
13,8; Kral.). BoÏí milost tedy zaãala
pÛsobit hned, jak Adam s Evou
zhfie‰ili. David fiekl: „Hospodinovo
milosrdenství je od vûkÛ na vûky
s tûmi, ktefií se ho bojí..., s tûmi, kte-
fií dodrÏují jeho smlouvu, ktefií pa-
matují na jeho ustanovení a plní
je.“ (Î 103,17.18)

Zákon a evangelium na Sínaji. Mezi
Desaterem a evangeliem existuje
úzk˘ vztah – napfiíklad úvodní ãást
Desatera se zmiÀuje o Bohu jako
o Vykupiteli (Ex 20,2). Poté, co BÛh
vyhlásil Desatero pfiikázání, nafiídil
IzraelcÛm, aby vybudovali oltáfi a za-
ãali pfiiná‰et obûti, které by zjevova-
ly jeho zachraÀující milost.

Na hofie Sínaj dal BÛh MojÏí‰ovi
velkou ãást ceremoniálního záko-
na; ta se t˘kala stavby svatynû, kde
by pfieb˘val BÛh se sv˘m lidem, kde
by se s nimi setkával, aby jim udûlo-
val poÏehnání a odpou‰tûl jejich
hfiíchy (Ex 24,9 – 31,18). Toto roz-
‰ífiení jednoduchého systému obû-
tí, kter˘ jiÏ existoval pfied Sínají, by-
lo symbolem Kristovy prostfiednic-
ké sluÏby pro vykoupení hfií‰níkÛ
a obhájení autority a svatosti Bo-
Ïího zákona.
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BoÏí pfiítomnost se zjevovala v po-
zemské svatyni ve svatyni svat˘ch nad
pfiíkrovem. Ten byl uloÏen na schrá-
nû, ve které bylo Desatero. KaÏdá
ãást svatyÀové sluÏby pfiedstavovala
Spasitele. Krvácející obûti ukazovaly
na jeho smírnou smrt, která lidstvo
vykoupí z odsouzení zákona (kapito-
la 4 a 9 této knihy).

Zatímco Desatero bylo uloÏeno
do schrány, ceremoniální a obãan-
ské zákony nechal BÛh zapsat do
„knihy zákona“. Ta byla uloÏena po
stranû schrány smlouvy, jako „svû-
dek“ proti lidu (Dt 31,26). Kdykoli
Izraelité zhfie‰ili, tento „svûdek“
odsoudil jejich jednání a pfiesnû
stanovil zpÛsob, jak dosáhnout smí-
fiení s Bohem. Od Sínaje aÏ do Kris-
tovy smrti, nalézali lidé, ktefií pfie-
stoupili Desatero nadûji, odpu‰tûní
a oãi‰tûní na základû víry v evange-
lium, jak bylo znázornûno svatyÀo-
vou sluÏbou podle ceremoniálního
zákona.

Zákon a evangelium po kfiíÏi. Mnozí
kfiesÈané rozpoznali svûdectví Písma,
Ïe i kdyÏ Kristova smrt zru‰ila ce-
remoniální zákon, potvrdila trvalou
platnost mravního zákona.20 V‰im-
nûme si dÛkazÛ pro toto tvrzení:

1. Ceremoniální zákon. KdyÏ Kristus
zemfiel, naplnil prorockou symboli-
ku obûtního systému. Pfiedobraz se
uskuteãnil a skonãila platnost cere-

moniálního zákona. Pfied mnoha
staletími pfiedpovûdûl prorok Da-
niel, Ïe smrt Mesiá‰e „zastaví obûtní
hod i obûÈ pfiídavnou“ (Da 9,27; ka-
pitola 4 této knihy). Pfii JeÏí‰ovû
smrti se chrámová opona nadpfiiro-
zen˘m zpÛsobem „roztrhla vpÛli
odshora aÏ dolÛ“ (Mt 27,51), coÏ
naznaãovalo konec duchovního v˘-
znamu chrámov˘ch obfiadÛ.

Aãkoli ceremoniální zákon plnil
pfied Kristovou smrtí velice dÛleÏi-
tou roli, v mnoha ohledech nepo-
staãoval a byl pouze „stínem budou-
cího dobra“ (Îd 10,1; Kral.). Mûl
pouze doãasn˘ v˘znam a byl BoÏí-
mu lidu dán „jen do té doby, neÏ
nastane náprava“ (Îd 9,10; Ga
3,19) – do doby, kdy Kristus zemfiel
jako prav˘ Beránek BoÏí.

Kristovou smrtí skonãila platnost
ceremoniálního zákona. Jeho smír-
ná obûÈ nabídla odpu‰tûní za v‰ech-
ny hfiíchy. Tento ãin „vymazal dluÏ-
ní úpis, jehoÏ ustanovení svûdãila
proti nám a zcela jej zru‰il tím, Ïe
jej pfiibil na kfiíÏ“ (Ko 2,14; srov. Dt
31,26). JiÏ tedy nebylo nutné konat
pfiedepsané obfiady, které v Ïádném
pfiípadû nemohly odstranit hfiích
nebo oãistit svûdomí (Îd 10,4;
9,9.14). JiÏ nebylo tfieba dûlat si
starosti s ceremoniálními zákony,
s jejich komplikovan˘mi poÏadavky,
které se t˘kají obûtí pokrmÛ a ná-
pojÛ, slavení nejrÛznûj‰ích svátkÛ
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(Velikonoce, Letnice, atd.), novolu-
ní nebo ceremoniálních sobot (Ko
2,16; srov. Îd 9,10), které byly pou-
ze „stínem budoucích vûcí“ (Ko
2,17).21

Po JeÏí‰ovû smrti se jiÏ vûfiící ne-
musí zab˘vat symboly, jeÏ byly pouze
odrazem skuteãnosti v Kristu. Nyní
mohou pfiímo pfiistoupit k samotné-
mu Spasiteli, protoÏe „skuteãnost je
Kristus“ (Ko 2,17).

Podle Ïidovského v˘kladu se cere-
moniální zákon stal zdí, která je od-
dûlovala od ostatních národÛ. Stal
se velkou pfiekáÏkou jejich poslání
osvítit svût BoÏí slávou. Kristova
smrt odstranila tento „zákon usta-
novení a pfiedpisÛ“ tím, Ïe zbofiila
„zeì, která rozdûluje“ Ïidy a poha-
ny, aby z nich vytvofiila novou rodi-
nu vûfiících, kterou Kristus svou
smrtí na kfiíÏi „usmífiil...v jednom
tûle“ (Ef 2,14-16).

2. Desatero a kfiíÏ. Zatímco Kristova
smrt ukonãila pravomoc ceremoni-
álního zákona, potvrdila platnost
Desatera. Kristus odstranil prokletí
zákona, a tak vûfiící osvobodil z jeho
odsouzení. Tím v‰ak nezru‰il zákon
a nedal nám svobodu poru‰ovat je-
ho poÏadavky. Písmo na mnoha
místech svûdãí o trvalé platnosti zá-
kona, coÏ názor o zru‰ení Desatera
vyvrací.

Kalvín v˘stiÏnû prohlásil, Ïe „se
nesmíme domnívat, Ïe nás KristÛv

pfiíchod osvobodil od autority záko-
na; ten je vûãn˘m pravidlem zboÏ-
ného a svatého Ïivota, a proto musí
b˘t nemûnn˘ stejnû jako BoÏí spra-
vedlnost“.22

Pavel popisuje vztah mezi poslu‰-
ností a evangeliem o spasení z milos-
ti. Vyz˘vá vûfiící ke svatému Ïivotu:
„PropÛjãujte sami sebe a své tûlo
Bohu za nástroj spravedlnosti. Hfiích
uÏ nad vámi nebude panovat; vÏdyÈ
nejste pod zákonem, ale pod milos-
tí.“ (¤ 6,13.14) KfiesÈané tedy neza-
chovávají zákon proto, aby obdrÏeli
spasení – lidé, ktefií se o toto pokou-
‰í jenom zjistí, Ïe jsou je‰tû vût‰ími ot-
roky hfiíchu. „Pokud je ãlovûk pod zá-
konem, zÛstává také pod vládou hfií-
chu, protoÏe zákon ãlovûka nemÛÏe
zachránit ani pfied odsouzením, ani
pfied mocí hfiíchu. Ale ti, kdo jsou
pod milostí, jsou nejenom osvoboze-
ni od odsouzení (¤ 8,1), ale pfiijíma-
jí také moc zvítûzit (¤ 6,4). Tak nad
nimi jiÏ hfiích nepanuje.“23

Pavel dodává: „Kristus je konec
zákona, aby spravedlnosti do‰el kaÏ-
d˘, kdo vûfií.“ (¤ 10,4) KaÏd˘, kdo
vûfií v Krista, si uvûdomuje, Ïe Kris-
tus je konec zákona, jakoÏto pro-
stfiedku k získání spravedlnosti.
Sami o sobû jsme hfií‰ní, ale v JeÏí‰i
Kristu jsme spravedliví díky jeho
pfiipoãtené spravedlnosti.24

B˘t pod milostí v‰ak nedává vûfií-
címu právo „dále Ïít v hfiíchu, aby
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se rozhojnila milost“ (¤ 6,1). Milost
spí‰e dává sílu, která umoÏÀuje po-
slu‰nost a vítûzství nad hfiíchem.
„Nyní v‰ak není Ïádného odsouze-
ní pro ty, ktefií jsou v Kristu JeÏí‰i
[ktefií se nefiídíme vÛlí tûla, ale vÛlí
Ducha].“ (¤ 8,1)

Kristova smrt zákon vyv˘‰ila a po-
tvrdila jeho v‰eobecnou pravomoc.
Pokud by bylo moÏné Desatero
zmûnit, nemusel Kristus zemfiít. Ale
protoÏe je tento zákon absolutní
a nemûniteln˘, byla potfiebná smrt,
aby byl podstoupen trest, kter˘
ukládá zákon. Kristus tento poÏada-
vek zcela splnil svou smrtí na kfiíÏi
a zpfiístupnil tak vûãn˘ Ïivot v‰em,
kdo pfiijmou jeho obûÈ.

Poslu‰nost zákona

Lidé nemohou získat spasení na zá-
kladû sv˘ch dobr˘ch skutkÛ. Ovo-
cem spasení v Kristu je v‰ak poslu‰-
nost. BÛh osvobodil svÛj lid od trestu
a prokletí hfiíchu svou milostí, která
se projevila pfiedev‰ím na kfiíÏi.
I kdyÏ byli hfií‰ní, Kristus obûtoval
svÛj Ïivot, aby jim nabídl dar vûã-
ného Ïivota. BoÏí láska vzbuzuje
v kajícím hfií‰níku odpovûì, která
se projevuje laskavou poslu‰ností
díky moci udûlené milosti. Vûfiící,
ktefií pochopí, Ïe si Kristus zákona
cení, a ktefií porozumí, Ïe z poslu‰-
nosti plyne poÏehnání, budou mít

motivaci Ïít Ïivotem podobajícím se
Kristu.

Kristus a zákon. Kristus si velmi váÏil
Desatera. Jako onen velk˘ „JÁ
JSEM“ vyhlásil ze Sínaje mravní zá-
kon svého Otce (J 8,58; Ex 3,14; viz
kapitola 4 této knihy). Souãástí
Kristova poslání na zemi bylo „vyv˘-
‰it a zvelebit zákon“ (Iz 42,21). Úry-
vek ze ÎalmÛ, kter˘ Nov˘ zákon
vztahuje na Krista, zcela jasnû uka-
zuje na jeho vztah k zákonu: „Plnit,
BoÏe mÛj, tvou vÛli je m˘m pfiáním,
tvÛj zákon mám ve svém nitru.“
(Î 40,9; srov. Îd 10,5.7)

Jeho evangelium vzbuzuje víru,
která rozhodnû potvrzuje platnost
Desatera. Pavel napsal: „To tedy ví-
rou ru‰íme zákon? Naprosto ne!
Naopak, zákon potvrzujeme.“ (¤
3,31)

Kristus tedy nepfii‰el pouze lidi vy-
koupit, ale také obhájit autoritu Bo-
Ïího zákona, pfiedstavit lidem jeho
vzne‰enost a slávu a dát jim pfiíklad
vztahu k nûmu. Jako jeho následo-
vníci, jsou kfiesÈané povoláni k to-
mu, aby ve svém Ïivotû vyvy‰ovali
BoÏí zákon. Tím, Ïe sám Kristus Ïil
Ïivotem poslu‰nosti, zdÛraznil, Ïe
i jeho následovníci mají zachovávat
pfiikázání. Na otázku, jak mÛÏe ãlo-
vûk získat vûãn˘ Ïivot, Kristus odpo-
vûdûl: „Chce‰-li vejít do Ïivota, za-
chovávej pfiikázání!“ (Mt 19,17)
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Varoval také pfied nedodrÏováním
tohoto poÏadavku: „Ne kaÏd˘, kdo
mi fiíká ‘Pane, Pane’, vejde do krá-
lovství nebeského; ale ten, kdo ãiní
vÛli mého Otce v nebesích.“ (Mt
7,21-23) Lidem, ktefií poru‰ují zá-
kon, nebude dovoleno vstoupit.

Samotn˘ Kristus zákon naplnil,
ne tím, Ïe by ho zru‰il, ale Ïivotem
poslu‰nosti. „Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a zemû, ne-
pomine jediné písmenko ani jedi-
ná ãárka ze Zákona, dokud se
v‰echno nestane.“ (Mt 5,18) Kris-
tus zdÛrazÀoval, Ïe nesmíme ztratit
ze zfietele hlavní cíl zákona: milo-
vat Hospodina, svého Boha, cel˘m
srdcem, du‰í a myslí a svého bliÏní-
ho jako sám sebe (Mt 22,37-39).
Nicménû, Kristus chce, aby se jeho
následovníci navzájem nemilovali
tak, jak si svût pfiedstavuje lásku –
sobecky nebo sentimentálnû. Aby
vysvûtlil o jaké lásce mluví, dal „no-
vé pfiikázání“ (J 13,34). Toto nové
pfiikázání nemûlo nahradit Desate-
ro, ale mûlo vûfiícím dát „pfiíklad,
co znamená pravá nesobecká láska,
taková láska, které svût nikdy pfied
tím nebyl svûdkem. V tomto smyslu
mÛÏe b˘t jeho pfiikázání oznaãeno
jako nové. Pfiikázal jim, aby se ne-
jen milovali navzájem, ale aby se
‘milovali navzájem, jako on milo-
val je’ (J 15,12). Pfiesnû fieãeno,
máme zde jednodu‰e dal‰í dÛkaz,

Ïe Kristus vyvy‰oval zákony svého
Otce.“25

Poslu‰nost takovou lásku odhaluje.
JeÏí‰ fiekl: „Milujete-li mne, budete
zachovávat má pfiikázání.“ (J 14,15)
„Zachováte-li má pfiikázání, zÛstane-
te v mé lásce, jako já zachovávám
pfiikázání svého Otce a zÛstávám
v jeho lásce.“ (J 15,10) Podobnû, po-
kud milujeme BoÏí lid, milujeme
Boha a „zachováváme jeho pfiikázá-
ní“ (1 J 2,3).

Pouze kdyÏ zÛstaneme v Kristu,
mÛÏeme b˘t cel˘m srdcem poslu‰-
ní. „Jako ratolest nemÛÏe nést ovo-
ce sama od sebe, nezÛstane-li pfii
kmeni, tak ani vy, nezÛstanete-li ve
mnû... Kdo zÛstává ve mnû a já
v nûm, ten nese hojné ovoce; neboÈ
beze mne nemÛÏete ãinit nic.“
(J 15,4.5) ZÛstat v Kristu znamená,
Ïe musíme b˘t ukfiiÏováni s ním
a proÏít to, o ãem pí‰e apo‰tol Pa-
vel: „NeÏiji uÏ já, ale Ïije ve mnû
Kristus.“ (Ga 2,20) Na tûch, kdo
takto Ïijí, mÛÏe Kristus splnit své za-
slíbení nové smlouvy: „Dám své zá-
kony do jejich mysli a napí‰u jim je
do srdce. Budu jim Bohem a oni
budou m˘m lidem.“ (Îd 8,10)

PoÏehnání poslu‰nosti. Poslu‰nost
rozvíjí kfiesÈansk˘ charakter, vytváfií
pocit pohody a zpÛsobuje, Ïe vûfiící
rostou jako „novorozené dûti“ a jsou
promûÀováni k jeho obrazu (1 Pt
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Kristu pro odpu‰tûní a vírou pfiijmeme jeho
spravedlnost. (Toto pouÏití slova „konec“
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11. Srov. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6,
str. 961; E. White, Selected Messages, kniha 1,
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chovatelem, kter˘ pfiivádûl vûfiící ke Kristu,
ale jin˘mi prostfiedky. SluÏba ve svatyni se
sv˘mi obûtmi ukazovala na odpu‰tûní hfií-
chÛ, které poskytne krev pfiicházejícího
Beránka BoÏího, JeÏí‰e Krista. Tak lidem
umoÏÀovala pochopit milost obsaÏenou
v evangeliu. Jejím zámûrem bylo vzbudit lás-
ku k zákonu, aãkoli obûti byly dramatick˘m
znázornûním BoÏí lásky v Kristu.

2,2; 2 K 3,18). Tato promûna z hfií‰-
níka na BoÏí dítû pÛsobivû svûdãí
o Kristovû moci.

Písmo prohla‰uje za „blahoslave-
né“ ty, kdo „chodí v zákonû Hospo-
dinovû“ (Î 119,1; Kral.). Takov˘ ãlo-
vûk „nad jeho zákonem rozjímá ve
dne i v noci“ (Î 1,2). Poslu‰nost pfii-
ná‰í mnoho poÏehnání: (1) pro-
zíravost a moudrost (Î 119,98.99);
(2) pokoj (Î 119,165; Iz 48,18);
(3) spravedlnost (Dt 6,25; Iz 48,18);
(4) ãist˘ a mravn˘ Ïivot (Pfi 7,1-5);
(5) poznání pravdy (J 7,17); (6)

ochranu pfied nemocí (Ex 15,26);
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a (8) uji‰tûní o vysly‰ení modlitby 
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Tím, Ïe nás BÛh vyz˘vá k poslu‰-
nosti, zaslibuje bohatá poÏehnání
(Lv 26,3-10; Dt 28,1-12). KdyÏ od-
povíme kladnû, stáváme se jeho
„zvlá‰tním vlastnictvím – králov-
stvím knûÏí, pronárodem svat˘m“
(Ex 19,5.6; srov. 1 Pt 2,5.9), bude-
me vyv˘‰eni „nad v‰echny pronáro-
dy zemû“, budeme „hlavou a ne
chvostem“ (Dt 28,1.13).
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naplnûním (srov. Mt 5,17). Nicménû ná-
zor, Ïe Kristus je koncem zákona jako pro-
stfiedku spasení (srov. ¤ 6,14), nejlépe od-
povídá kontextu ¤ímanÛm 10,4. „Pavel
tím dává do protikladu BoÏí cestu sprave-
dlnosti na základû víry s lidsk˘m pokusem
dosáhnout spravedlnosti pomocí zákona.
Poselstvím evangelia je, Ïe Kristus je kon-
cem zákona jakoÏto zpÛsobu dosaÏení
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Dobrotiv˘ Stvofiitel po ‰esti stvofiitel-
sk˘ch dnech odpoãinul sedmého dne
a ustanovil sobotu pro v‰echny lidi jako
památku stvofiení. âtvrté pfiikázání Bo-
Ïího nezmûnitelného zákona vyÏaduje
zachovávání sedmého dne jako dne od-
poãinku, bohosluÏby a sluÏby v souladu
s uãením a konáním JeÏí‰e Krista, Pána
soboty. Sobota je dnem radostného spo-
leãenství s Bohem a mezi vûfiícími na-
vzájem. Je symbolem na‰eho vykoupení
v Kristu, znamením na‰eho posvûcení,
znakem na‰í oddanosti Bohu i pfied-
zvûstí vûãné budoucnosti v BoÏím krá-
lovství. Sobota je trval˘m znamením
vûãné smlouvy mezi Bohem a jeho li-
dem. Radostné zachovávání tohoto po-
svátného ãasu od veãera do veãera (od
západu do západu slunce) je oslavou
Boha a jeho stvofiitelsk˘ch i vykupitel-
sk˘ch ãinÛ (Gn 2,1-3; Ex 20,8-11;
L 4,16; Iz 56,5.6 a 58,13.14; Mt 12,1-
12; Ex 31,13-17; Ez 20,12.20; Dt 5,12-
15; Îd 4,1-11; Lv 23,32; Mk 1,32).

Základní vûrouãné v˘roky, 19

Adventisté sedmého dne věří...
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19
Adam a Eva se spoleãnû s Bohem
procházeli sv˘m rajsk˘m domovem.
Byl nepopsatelnû nádhern˘. KdyÏ
v pátek, ‰estého dne stvofiení, zapa-
dalo slunce a na nebi se zaãaly ob-
jevovat první hvûzdy, „BÛh vidûl, Ïe
v‰echno, co uãinil, je velmi dobré“
(Gn 1,31). Tak byla dokonãena „ne-
besa i zemû se v‰emi sv˘mi zástupy“
(Gn 2,1).

Ale, i kdyÏ byl svût, kter˘ právû do-
konãil, nepfiedstavitelnû nádhern˘,
tím nejvût‰ím darem, kter˘ BÛh no-
vû stvofienému páru mohl dát, byla
pfiednost osobního vztahu s ním.
Tak jim dal sobotu, den zvlá‰tního
poÏehnání, pfiátelství a spoleãenství
se Stvofiitelem.
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Sobota v Bibli

Sobota má pro uctívání Boha ústfied-
ní v˘znam. Jako památník stvofiení
ukazuje dÛvod, proã máme Boha
uctívat: On je Stvofiitel a my jsme je-
ho stvofiení. „Sobota je tedy pfiímo
základem bohosluÏby, protoÏe nás
o této pravdû uãí tím nejpÛsobivûj-
‰ím zpÛsobem jako Ïádné jiné usta-
novení. Prav˘ základ jakéhokoli uctí-
vání Boha, ne pouze v sedm˘ den,
spoãívá v rozdílu mezi Stvofiitelem
a jeho stvofiením. Tato v˘znamná
pravda nemÛÏe zestárnout a nesmí
se na ni nikdy zapomenout.“1 BÛh
ustanovil sobotu, aby lidem tuto
pravdu stále pfiipomínala.

Sobota pfii stvofiení. Sobota k nám
pfiichází z bezhfií‰ného svûta. Je
zvlá‰tním BoÏím darem, kter˘ lid-
stvu umoÏÀuje jiÏ tady na zemi pro-
Ïívat nebeskou skuteãnost. Sobota
byla ustanovena tfiemi zfieteln˘mi
BoÏími ãiny:

1. BÛh v sobotu odpoãinul. Sedmého
dne BÛh „odpoãinul a oddechl si“
(Ex 31,17), pfiesto neodpoãíval pro-
to, Ïe by to potfieboval (Iz 40,28).
Sloveso „odpoãinul“ (hebr. ‰abat)
doslova znamená „pfiestat“ v pracov-
ní ãinnosti (viz Gn 8,22). „BoÏí od-
poãinek nebyl v˘sledkem vyãerpání
nebo únavy, ale byl ukonãením
pfiedchozí práce.“2

BÛh odpoãinul, protoÏe oãekával,
Ïe i lidé budou odpoãívat; dal li-
dem pfiíklad, kter˘ mûli následovat
(Ex 20,11).

JestliÏe BÛh dokonãil stvofiení ‰es-
tého dne (Gn 2,1), co je v Bibli my‰-
leno tím, Ïe BÛh dokonãil své dílo
dne sedmého (Gn 2,2)? BÛh do-
konãil stvofiení nebe a zemû v ‰esti
dnech, ale chtûl je‰tû ustanovit so-
botu. Ustanovil ji právû tím, Ïe v so-
botu odpoãinul. Sobota byla vr-
choln˘m zakonãením jeho díla.

2. BÛh sobotu poÏehnal. BÛh sobo-
tu nejenom uãinil, on ji také po-
Ïehnal. „Právû poÏehnání sedmého
dne naznaãuje, Ïe byla vyhlá‰ena za
zvlá‰tní pfiedmût BoÏí pfiíznû – za
den, kter˘ BoÏímu stvofiení pfiinese
poÏehnání.“3

3. BÛh sobotu posvûtil. „Posvûtit“
znamená, uãinit nûco posvátn˘m
nebo svat˘m, nebo to oddûlit jako
svaté ãi urãené ke svatému úãelu;
zasvûtit to. Je moÏné posvûtit lid, ur-
ãité místo (jako svatynû, chrám, ne-
bo modlitebna) nebo ãas (posvátné
dny). To, Ïe BÛh posvûtil sedm˘
den znamená, Ïe tento den je svat˘,
Ïe ho BÛh oddûlil pro vzne‰en˘
úãel – k obohacení vztahu ãlovûka
s Bohem.

BÛh poÏehnal a posvûtil sedm˘
den, protoÏe v tento den odpoãinul
od v‰eho svého díla. BÛh ho poÏeh-
nal a posvûtil pro lidstvo, ne pro se-
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be samotného. Sobotû dává poÏeh-
nání a posvûcení BoÏí pfiítomnost.

Sobota u Sínaje. Události, které násle-
dovaly po odchodu Izraele z Egypta
ukazují, Ïe Izraelci do znaãné míry
ztratili sobotu ze zfietele. Tvrdé pod-
mínky otroctví ãinily zachovávání
soboty velmi obtíÏn˘m, ne-li ne-
moÏn˘m. Brzy poté, co dosáhli svo-
body, jim BÛh prostfiednictvím zá-
zrakÛ padání many a vyhlá‰ením
Desatera dÛraznû pfiipomenul je-
jich povinnost zachovávat sedm˘
den – sobotu.

1. Sobota a mana. Mûsíc pfiedtím,
neÏ BÛh ze Sínaje vyhlásil zákon, za-
slíbil lidu ochranu pfied nemocemi,
a to za pfiedpokladu, Ïe budou dÛ-
slednû „naslouchat jeho pfiikázáním
a dbát na v‰echna jeho nafiízení“
(Ex 15,26; Gn 26,5). Brzy po tomto
slibu jim BÛh také pfiipomenul po-
svátnost soboty. BÛh je prostfiednic-
tvím zázraku many konkrétním zpÛ-
sobem uãil, jakou dÛleÏitost pfiipisu-
je jejich odpoãinku v sedm˘ den.

BÛh dal IzraelitÛm na kaÏd˘ den
tolik many, kolik ten den potfiebo-
vali. Nemûli nic uschovávat do dal-
‰ího dne. Pokud by ji schovali, zka-
zila by se (Ex 16,4.16-20). ·estého
dne mûli nasbírat dvakrát víc neÏ
obvykle, aby mûli dostatek many jak
pro tento den, tak i na sobotu. BÛh
je tak pouãil, Ïe ‰est˘ den je dnem

pfiípravy, a také jim objasnil, jak je
tfieba sobotu zachovávat. BÛh fiekl:
„Zítra je slavnost odpoãinutí, Hos-
podinÛv svat˘ den odpoãinku. Co
je tfieba napéci, napeãte, a co je tfie-
ba uvafiit, uvafite. A v‰e, co pfieb˘vá,
uloÏte a opatrujte do rána.“ (Ex
16,23) Pouze ze ‰estého na sedm˘
den mohla b˘t mana uschována,
aniÏ by se zkazila (Ex 16,24). Slovy,
která jsou podobná ãtvrtému pfiiká-
zání, MojÏí‰ fiekl: „·est dní budete
sbírat, ale sedm˘ den je den odpo-
ãinku. Ten den nebude nic padat.“
(Ex 16,26)

Po ãtyfiicet let, po více neÏ 2000
sobot, které Izraelité proÏili na pou-
‰ti, jim zázrak padání many pfiipo-
mínal cyklus ‰esti dní práce a se-
dmého dne odpoãinku.

2. Sobota a zákon. BÛh vloÏil so-
botní pfiikázání do stfiedu Desatera,
kde je napsáno:

„Pamatuj na den odpoãinku [so-
botu], Ïe ti má b˘t svat˘. ·est dní
bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu
svou práci. Ale sedm˘ den je den
odpoãinutí Hospodina, tvého Bo-
ha. Nebude‰ dûlat Ïádnou práci ani
ty ani tvÛj syn a tvá dcera ani tvÛj ot-
rok a tvá otrokynû ani tvé dobytãe
ani tvÛj host, kter˘ Ïije v tv˘ch bra-
nách. V ‰esti dnech uãinil Hospo-
din nebe a zemi, mofie a v‰echno,
co je v nich, a sedmého dne odpo-
ãinul. Proto poÏehnal Hospodin

Sobota
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den odpoãinku [sobotu] a oddûlil
jej jako svat˘.“ (Ex 20,8-11)

V‰echna pfiikázání Desatera jsou
dÛleÏitá a Ïádné z nich se nesmí za-
nedbávat (Jk 2,10), a pfiesto BÛh
pfiikázání o sobotû odli‰il od v‰ech
ostatních. Pfiikázal „pamatuj“, aby
lidstvo varoval pfied nebezpeãím, Ïe
zapomene na její v˘znam.

Slova, kter˘mi toto pfiikázání zaãí-
ná – „Pamatuj na den odpoãinku
[sobotu], Ïe ti má b˘t svat˘“ – uka-
zují, Ïe sobota nebyla ustanovena aÏ
na Sínaji. Tato slova naznaãují, Ïe
vznikla jiÏ dfiíve – vlastnû pfii stvofie-
ní, jak ukazuje zb˘vající ãást tohoto
pfiikázání. BoÏím zámûrem bylo,
abychom sobotu zachovávali jako
památník stvofiení. Sobota vymezu-
je ãas pro odpoãinek a bohosluÏbu,
a tím nás vede k pfiem˘‰lení o Bohu
a jeho díle.

Jako památník stvofiení byla sobo-
ta ochranou proti modlosluÏbû.
BÛh nám pfiipomíná, Ïe stvofiil ne-
be a zemi. To jej odli‰uje od v‰ech
fale‰n˘ch bohÛ. Zachovávání sobo-
ty se tedy stává znamením na‰í vûr-
nosti pravému Bohu – znamením
toho, Ïe uznáváme jeho svrchova-
nost jako Stvofiitele a Krále.

Pfiikázání o sobotû plní úlohu pe-
ãeti BoÏího zákona.4 V‰eobecnû lze
fiíci, Ïe peãeÈ v sobû zahrnuje tfii prv-
ky: jméno, titul a pravomoc vlastní-
ka peãetû. Úfiední peãetû se pouÏí-

vají k potvrzení velmi dÛleÏit˘ch
dokumentÛ. Dokument pfiebírá
autoritu úfiedníka, kter˘ jej opatfiil
peãetí. PeãeÈ naznaãuje, Ïe úfiedník
tento dokument schválil a Ïe za ním
stojí ve‰kerá moc jeho úfiadu.

Mezi deseti pfiikázáními právû
pfiikázání o sobotû obsahuje dÛleÏi-
té prvky peãetû. Je jediné z deseti,
které oznaãuje pravého Boha jmé-
nem „Hospodin, tvÛj BÛh“; udává
také jeho titul: Ten, kter˘ uãinil –
Stvofiitel; uvádí i území vlády: „nebe
a zemû“ (Ex 20,10.11). ProtoÏe
pouze ãtvrté pfiikázání ukazuje, na
základû jaké autority bylo Desatero
vydáno, „obsahuje BoÏí peãeÈ“ jako
dÛkaz své pravosti a závaznosti.5

BÛh uãinil sobotu jako „pfiipo-
mínku nebo znamení své moci
a autority ve svûtû je‰tû neposkvrnû-
ném hfiíchem a vzpourou. Mûla b˘t
trvale platn˘m ustanovením pro
ãlovûka dan˘m v˘zvou: ‘Pamatuj na
den odpoãinku, Ïe ti má b˘t svat˘.’
(Ex 20,8)“6

Toto pfiikázání rozdûluje t˘den na
dvû ãásti. BÛh dal lidstvu ‰est dní, ve
kter˘ch mûl ãlovûk „pracovat a dûlat
v‰echnu svou práci“, ale sedmého
dne ãlovûk nemûl „dûlat Ïádnou
práci“ (Ex 20,9.10). „‘·est dní,’ fiíká
pfiikázání, je pracovních, ale ‘sedm˘
den’ je dnem odpoãinku. Jedineã-
nost sedmého dne jako BoÏího od-
poãinku je zfiejmá z úvodních slov
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pfiikázání: ‘Pamatuj na den odpo-
ãinku, Ïe ti má b˘t svat˘.’“7

Aãkoli lidé potfiebují fyzick˘ od-
poãinek, aby obnovili své tûlesné sí-
ly, BÛh zdÛvodnil své pfiikázání
o odpoãinutí v sobotu vlastním pfií-
kladem. ProtoÏe BÛh odpoãinul od
svého díla v prvním t˘dnu existence
svûta, i my bychom mûli odpoãi-
nout.

3. Sobota a smlouva. Stejnû jako
byl BoÏí zákon stfiedem smlouvy
(Ex 34,27), tak i sobota, která se na-
chází v samém stfiedu tohoto záko-
na, má v této smlouvû v˘znamné
místo. BÛh vyhlásil, Ïe sobota je
„znamením“ mezi ním a jeho li-
dem, „aby vûdûli, Ïe já Hospodin je
posvûcuji“ (Ez 20,12; srov. Ez 20,20;
Ex 31,17). Proto je zachovávání so-
boty „vûãnou smlouvou“ (Ex 31,16).
„Právû tak, jako je smlouva zaloÏena
na BoÏí lásce k jeho lidu (Dt 7,7.8),
je i sobota jako znamení této smlou-
vy projevem BoÏí lásky.“8

4. V˘roãní soboty. Kromû t˘denních
sobot (Lv 23,3) bylo v Izraelském
náboÏenském kalendáfii také sedm
sobot v˘roãních, tj. ceremoniál-
ních. Tyto v˘roãní soboty (svátky)
nebyly pfiímo spojeny se sobotou se-
dmého dne nebo s t˘denním cyk-
lem. Tyto soboty, „kromû sobot
Hospodinov˘ch“ (Lv 23,38; Kral.),
se slavily prvního a posledního dne
slavnosti nekva‰en˘ch chlebÛ, o slav-

nosti padesátého dne, o svátku trou-
bení, o Dni smífiení a prvního a po-
sledního dne svátkÛ stánkÛ (srov.
Lv 23,7.8.21.24.25.27.28.35.36).

Poãítání tûchto sobot záviselo na
poãátku posvátného roku, kter˘ vy-
cházel z lunárního kalendáfie, pro-
to mohly tyto soboty pfiipadnout na
kter˘koli den t˘dne. KdyÏ pfiipadly
na t˘denní sobotu, naz˘valy se „vel-
k˘ svátek“ (srov. J 19,31). „Zatímco
t˘denní sobota byla ustanovena pro
celé lidstvo na konci stvofiitelského
t˘dne, v˘roãní soboty byly nedílnou
souãástí Ïidovského systému obfia-
dÛ a ceremonií ustanoven˘ch na
hofie Sínaj..., které ukazovaly na pfii-
cházejícího Mesiá‰e, a tak kdyÏ Kris-
tus zemfiel na kfiíÏi, jejich zachová-
vání pfiestalo platit.“9

Sobota a Kristus. Písmo odhaluje, Ïe
Kristus byl Stvofiitelem stejnû jako
jeho Otec (1 K 8,6; Îd 1,1.2; J 1,3).
Byl to tedy právû Kristus, kdo oddû-
lil sedm˘ den jako den odpoãinku
pro lidstvo.

Kristus propojuje sobotu se sv˘m
vykupitelsk˘m, a také stvofiitelsk˘m
dílem. Ten, kter˘ mohl o sobû fiíci
„JÁ JSEM“ (J 8,58; Ex 3,14), zaãlenil
sobotu do Desatera jako pfiipomín-
ku kaÏdot˘denního bohosluÏebné-
ho setkání se Stvofiitelem. Pfiipojil
v‰ak je‰tû jin˘ dÛvod pro zachovává-
ní soboty: vykoupení svého lidu (Dt
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5,14.15). V sobotû se tak spojuje
pfiijetí JeÏí‰e jako Stvofiitele a Spasi-
tele.

Kristova dvojí role Stvofiitele a Vy-
kupitele objasÀuje, proã prohla‰o-
val, Ïe Syn ãlovûka „je pánem i nad
sobotou“ (Mk 2,28). S takovou au-
toritou, pokud by chtûl, mohl sobo-
tu odstranit, ale on to neuãinil. Na-
opak, platnost soboty vztahoval na
v‰echny lidi – „sobota je uãinûna
pro ãlovûka“ (ver‰ 27).

Kristus byl po celou dobu své po-
zemské sluÏby pfiíkladem vûrnosti
v zachovávání soboty. Bylo jeho
obyãejem, úãastnit se bohosluÏby
v sobotu (L 4,16). Svou úãastí na
sobotních bohosluÏbách ukazuje,
Ïe sobotu uznával jako den boho-
sluÏby.

Kristus natolik dbal na posvát-
nost soboty, Ïe kdyÏ mluvil o dobû
pronásledování, která nastane po
jeho nanebevstoupení, radil sv˘m
uãedníkÛm: „Modlete se, abyste se
nemuseli dát na útûk v zimû nebo
v sobotu.“ (Mt 24,20) To jasnû uka-
zuje, jak poznamenává Jonathan
Edwards, „Ïe i tehdy byli kfiesÈané
vázáni dÛsledn˘m dodrÏováním so-
boty“.10

Kristov˘m prvním velk˘m ãinem
po dokonãení stvofiitelského díla
bylo, Ïe sedmého dne odpoãinul.
Odpoãinek oznaãoval dokonãení
a dokonání díla. Podobnû to uãinil

na konci své pozemské sluÏby, kdyÏ
zavr‰il svÛj druh˘ velk˘ ãin v dûji-
nách. V pátek odpoledne, ‰estého
dne t˘dne, Kristus dokonãil na zemi
své vykupitelské poslání. Jeho po-
slední slova znûla: „Dokonáno jest.“
(J 19,30) Písmo zdÛrazÀuje, Ïe kdyÏ
zemfiel, „byl den pfiipravování, a so-
bota se zaãínala“ (L 23,54; Kral.).
Po své smrti odpoãinul v hrobû,
a tak symbolicky stvrdil, Ïe dokonãil
vykoupení lidstva.11

Sobota tak podává svûdectví o Kris-
tovû díle stvofiení a vykoupení. Tím,
Ïe ji jeho následovníci zachovávají,
mohou se spolu s Kristem radovat
z toho, co vykonal pro lidstvo.12

Sobota a apo‰tolové. Uãedníci si so-
boty velmi váÏili. To bylo patrné pfii
Kristovû smrti. KdyÏ nastala sobota,
pfieru‰ily Ïeny pfiípravy na pohfieb
a „v sobotu zachovaly podle pfiiká-
zání sváteãní klid“. Mûly plán po-
kraãovat v této práci v nedûli, „prv-
ního dne v t˘dnu“ (L 23,56; 24,1,
PetrÛ).

Tak jako Kristus i apo‰tolové za-
chovávali sedm˘ den, sobotu. Pfii
sv˘ch misijních cestách apo‰tol
Pavel nav‰tûvoval v sobotu synagógy
a kázal Krista (Sk 13,14; 17,1.2;
18,4). Dokonce i pohané ho pozva-
li, aby jim v sobotu kázal BoÏí slovo
(Sk 13,42.44). V oblastech, kde ne-
byla synagóga, vyhledal místo, kde
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se zpravidla konala sobotní boho-
sluÏba (Sk 16,13). Stejnû jako Kris-
tova úãast na sobotních bohosluÏ-
bách ukazovala, Ïe uznával sedm˘
den jako zvlá‰È urãen˘ pro boho-
sluÏbu, tak tomu bylo i u apo‰tola
Pavla.

Toto Pavlovo vûrné zachovávání
soboty stojí v ostrém protikladu k je-
ho pfiístupu k v˘roãním ceremoni-
álním sobotám. Jasnû prohlásil, Ïe
kfiesÈané nejsou povinni zachovávat
tyto v˘roãní dny odpoãinku, proto-
Ïe Kristus pfiibil ceremoniální záko-
ny na kfiíÏ (viz kapitola 18 této kni-
hy). Apo‰tol Pavel napsal: „Nikdo
tedy nemá právo odsuzovat vás za to,
co jíte nebo pijete, nebo kvÛli svát-
kÛm, kvÛli novoluní nebo sobotám.
To v‰echno je jen stín budoucích
vûcí, ale skuteãnost je Kristus.“ (Ko
2,16.17) ProtoÏe „kontext [tohoto
úryvku] se t˘ká obfiadn˘ch záleÏi-
tostí, jsou soboty, o kter˘ch se zde
mluví, ceremoniálními sobotami
Ïidovsk˘ch v˘roãních svátkÛ, ‘které
jsou stínem’ nebo pfiedobrazem,
jenÏ se mûl naplnit v Kristu.“13

Podobnû i v listu Galatsk˘m Pavel
protestuje proti dodrÏování poÏa-
davkÛ ceremoniálního zákona. Na-
mítá: „DodrÏujete ustanovení pro
dny a mûsíce, období a roky! Bojím
se, aby úsilí, které jsem vám vûno-
val, nebylo nakonec nadarmo.“ (Ga
4,10.11)

Mnozí lidé mají dojem, Ïe Jan
mluvil o nedûli, kdyÏ prohlásil, Ïe
byl „ve vytrÏení ducha v den Pánû“
(Zj 1,10; Kral.). Nicménû, jedin˘m
dnem, o kterém se v Bibli mluví ja-
ko o zvlá‰tním vlastnictví Pánû, je
sobota. Kristus prohlásil: „Ale sed-
m˘ den je den odpoãinutí Hospodi-
na, tvého Boha.“ (Ex 20,10) Pozdûji
ji naz˘vá „mÛj svat˘ den“ (Iz 58,13).
A Kristus sám sebe naz˘vá „pánem
také i soboty“ (Mk 2,28; Kral.). Pro-
toÏe v Písmu jedin˘ den, kter˘ Pán
naz˘vá sv˘m vlastním dnem, je sed-
m˘ den – sobota, je logické, Ïe den,
o kterém mluví Jan, je také sobota.
Neexistuje Ïádn˘ biblick˘ text, kte-
r˘ by naznaãoval, Ïe Jan tento v˘-
raz vztahuje na první den t˘dne,
nedûli.14

V Bibli se nikde neobjevuje pfií-
kaz zachovávat nûjak˘ jin˘ den t˘d-
ne neÏ sobotu. O Ïádném jiném
dni Bible nefiíká, Ïe je poÏehnan˘
a svat˘. A ani Nov˘ zákon nenazna-
ãuje, Ïe BÛh sobotu zmûnil na jin˘
den t˘dne.

Spí‰e naopak, Bible ukazuje, Ïe
BoÏím zámûrem je, aby jeho lid za-
chovával sobotu i ve vûãnosti: „Jako
nová nebesa a nová zemû, které uãi-
ním, budou stát pfiede mnou, je v˘-
rok HospodinÛv, tak nepohnutelnû
bude stát va‰e potomstvo a va‰e
jméno. O kaÏdém novoluní, v kaÏ-
d˘ den odpoãinku, pfiijde se sklonit
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ve‰keré tvorstvo pfiede mnou, praví
Hospodin.“ (Iz 66,22.23)

V˘znam soboty. Sobota má daleko-
sáhl˘ v˘znam a je naplnûna boha-
t˘m a hlubok˘m duchovním obsa-
hem.

1. Trval˘ památník stvofiení. Jak
jsme jiÏ vidûli, zásadní v˘znam, kte-
r˘ Desatero pfiipisuje sobotû, spoãí-
vá v tom, Ïe pfiipomíná stvofiení svû-
ta (Ex 20,11.12). Pfiíkaz zachovávat
sedm˘ den – sobotu, je „neoddûli-
telnû spojen s ãinem stvofiení, pro-
toÏe ustanovení soboty a pfiíkaz za-
chovávat ji je pfiím˘m dÛsledkem
stvofiení. A navíc, celá lidská rodina
vdûãí za svou existenci BoÏímu aktu
stvofiení, kter˘ sobota pfiipomíná;
povinnost podfiídit se sobotnímu
pfiikázání jako památníku BoÏí stvo-
fiitelské moci se vztahuje na celé lid-
stvo.“15 A. H. Strong naz˘vá sobotu
„trval˘m závazkem, jako Bohem ur-
ãen˘ památník jeho stvofiitelské ãin-
nosti“.16

Pro ty, ktefií sobotu zachovávají ja-
ko památník stvofiení, je sobota v˘-
razem vdûãného uznání, „Ïe BÛh je
jejich Stvofiitelem a jejich prav˘m
Vládcem, Ïe jsou dílem jeho rukou
a Ïe jsou poddáni jeho moci. Toto
ustanovení soboty má tudíÏ cele
smysl vzpomínkov˘ a je dáno pro
v‰echno lidstvo. Nebylo v nûm nic
pfiedobrazného a platilo neomeze-

nû pro v‰echny.“17 Dokud budeme
uctívat Boha jako svého Stvofiitele,
bude sobota znamením a památní-
kem stvofiení.

2. Symbol vykoupení. KdyÏ BÛh vy-
svobodil Izraele z otroctví v Egyptû,
stala se sobota, která jiÏ byla památ-
níkem stvofiení, také památníkem
vysvobození (Dt 5,15). „Pán zam˘‰-
lel, aby sobotní odpoãinek, pokud
je správnû dodrÏován, stále ãlovûka
osvobozoval z ‘otroctví Egypta’,
z otroctví, které není omezeno na
nûjakou zemi nebo století, ale zahr-
nuje kaÏdou zemi a kaÏdé období
dûjin. Lidé dne‰ka potfiebují osvo-
bození z otroctví nenasytnosti, zis-
kuchtivosti, od touhy po moci, ze
sociální nespravedlnosti, hfiíchu
a sobectví.“18

Sobotní odpoãinek vystupuje ja-
ko zvlá‰tní symbol vykoupení, pfii
pohledu na kfiíÏ. „Je to památník vy-
jití z otroctví hfiíchu pod vedením
Immanuela. Nejvût‰í bfiemeno, kte-
ré neseme, je pocit viny z na‰í ne-
poslu‰nosti. Sobotní odpoãinek
tím, Ïe ukazuje na KristÛv odpoãi-
nek v hrobû – na odpoãinek vítûz-
ství nad hfiíchem, nabízí kfiesÈanÛm
skuteãnou pfiíleÏitost pfiijmout
a proÏít Kristovo odpu‰tûní, pokoj
a odpoãinek.“19

3. Znamení posvûcení. Sobota je
znamením BoÏí promûÀující moci,
znamením svatosti ãi posvûcení.
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Hospodin prohlásil: „Av‰ak sobot
m˘ch ostfiíhati budete. Nebo to zna-
mením jest mezi mnou a vámi po
rodech va‰ich, aby známo bylo, Ïe já
jsem Hospodin, kter˘Ï vás posvûcu-
ji.“ (Ex 31,13; Kral.; srov. Ez 20,20)
Sobota je proto i znamením Boha,
kter˘ posvûcuje. Tak, jako jsou li-
dé posvûcováni Kristovou krví (Îd
13,12), je i zachovávání soboty zna-
mením toho, Ïe vûfiící pfiijali pro od-
pu‰tûní hfiíchÛ Kristovu krev.

Právû tak jako BÛh oddûlil sobotu
pro svat˘ úãel, oddûlil i svÛj lid ke
svatému úkolu – vûfiící mají b˘t je-
ho zvlá‰tními svûdky. Jejich spole-
ãenství s Bohem v tento den vede ke
svatosti; uãí nespoléhat na vlastní
moÏnosti, ale na Boha, kter˘ je po-
svûcuje.

„Síla, která stvofiila v‰echny vûci,
je mocí, která pfietváfií ãlovûka k Bo-
Ïímu obrazu. Pro ty, ktefií svûtí sobo-
tu, je znamením posvûcení. Pravé
posvûcení je soulad s Bohem, sjed-
nocení s jeho povahou. âlovûk ho
pfiijímá, kdyÏ je poslu‰n˘ tûm prin-
cipÛm, které jsou v˘razem jeho
povahy. Sobota je tedy znamením
poslu‰nosti. Ten, kdo ze srdce zacho-
vává ãtvrté pfiikázání, bude zachová-
vat cel˘ zákon. Je posvûcen touto
poslu‰ností.“20

4. Znamení vûrnosti. Vûrnost Ada-
ma a Evy byla podrobena zkou‰ce
u stromu poznání dobrého a zlého,

kter˘ se nacházel uprostfied zahra-
dy Eden. Stejnû bude i lidská vûr-
nost Bohu v dobû konce vyzkou‰e-
na na základû pfiikázání o sobotû,
které stojí uprostfied Desatera.

Písmo ukazuje, Ïe pfied druh˘m
pfiíchodem se cel˘ svût rozdûlí do
dvou skupin: na ty, kdo jsou vûrní
a „zachovávají BoÏí pfiikázání a vûr-
nost JeÏí‰i“, a na ty, kdo klekají
„pfied ‰elmou a její sochou“ (Zj
14,12.9). V této dobû bude BoÏí
pravda pfied svûtem vyv˘‰ena a v‰em
bude jasné, Ïe vûrné zachovávání
sedmého dne, biblické soboty, je
dÛkazem vûrnosti Stvofiiteli.

5. âas pro spoleãenství. BÛh stvofiil
zvífiata proto, aby byla spoleãníky li-
dí (Gn 1,24.25). Pro spoleãenství
na vy‰‰ím stupni BÛh stvofiil muÏe
a Ïenu, jednoho pro druhého (Gn
2,18-25). Ale v sobotû dal BÛh lid-
stvu dar, kter˘ nabízí nejvy‰‰í formu
spoleãenství – spoleãenství s ním.
Lidé nebyli stvofieni proto, aby se
pouze pfiátelili se zvífiaty, dokonce
ani ne proto, aby mûli spoleãenství
pouze s druh˘mi lidmi. Byli stvofie-
ni pro Boha.

Právû v sobotu mÛÏeme obzvlá‰È
proÏívat BoÏí pfiítomnost mezi ná-
mi. Bez soboty by na svûtû byla jen
námaha a pot bez konce. KaÏd˘ den
by byl stejn˘, vûnovan˘ svûtsk˘m zá-
leÏitostem. Pfiíchod soboty v‰ak pfii-
ná‰í nadûji, radost, smysl a odvahu.
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Poskytuje ãas pro spoleãenství s Bo-
hem pfii bohosluÏbû, modlitbû, pís-
ni, studiu a uvaÏování o BoÏím slovû
i pfiíleÏitost zvûstování evangelia
druh˘m. Sobota je moÏností, kdy
mÛÏeme proÏít BoÏí pfiítomnost.

6. Znamení ospravedlnûní z víry.
KfiesÈané uznávají, Ïe nekfiesÈané,
ktefií ãestnû hledají pravdu, mohou
b˘t prostfiednictvím osvíceného svû-
domí vedeni Duchem k pochopení
obecn˘ch principÛ BoÏího zákona
(¤ 2,14-16). To vysvûtluje, proã
v‰echna pfiikázání, kromû ãtvrtého,
byla do urãité míry dodrÏována i mi-
mo kfiesÈanství. To v‰ak neplatí o pfií-
kazu zachovávat sobotu.

Mnoho lidí vidí dÛvod pro odpo-
ãinek jeden den v t˘dnu. Je v‰ak pro
nû velmi obtíÏné pochopit, proã ur-
ãitá práce, pokud se dûlá v kter˘ko-
li jin˘ den t˘dne jako správná a chvá-
lyhodná je hfiíchem, kdyÏ se koná
v sedm˘ den. Pfiíroda neposkytuje
Ïádn˘ dÛvod pro zachovávání sed-
mého dne. Planety obíhají na sv˘ch
obûÏn˘ch drahách, rostliny rostou,
stfiídá se dé‰È se sluncem a dobytek
Ïije jako v kter˘koli jin˘ den. Proã
by tedy lidé mûli zachovávat sedm˘
den, sobotu? „Pro kfiesÈany existuje
pouze jedin˘ dÛvod a Ïádn˘ jin˘,
ale je to dÛvod dostateãn˘: BÛh to
fiekl.“21

Pouze na základû BoÏího zvlá‰tní-
ho zjevení mohou lidé pochopit lo-

giku v zachovávání sedmého dne.
Ti, kdo zachovávají sedm˘ den, tak
ãiní na základû víry a dÛvûry v Bo-
ha, kter˘ nafiídil její zachovávání.
Zachováváním soboty projevují vû-
fiící ochotu pfiijmout BoÏí vÛli pro
svÛj Ïivot místo toho, aby spoléhali
na svÛj vlastní úsudek.

Svûcením sedmého dne se vûfiící
nesnaÏí dosáhnout spravedlnosti.
DodrÏování soboty je spí‰e dÛsled-
kem jejich vztahu s Kristem Stvofii-
telem a Vykupitelem.22 Zachovávání
soboty je plodem Kristovy spravedl-
nosti, jenÏ pÛsobí ospravedlnûní
a posvûcení, a která znamená, Ïe
byli vysvobozeni z otroctví hfiíchu
a pfiijali jeho dokonalou spravedl-
nost.

„JabloÀ se nestává jabloní proto,
Ïe rodí jablka. Musí b˘t nejprve jab-
loní, potom se teprve objeví jablka
jako pfiirozené plody. Podobnû
i opravdoví kfiesÈané nezachovávají
sobotu ani ostatních devût pfiikázá-
ní, aby byli spravedliví. Spí‰e je to
pfiirozen˘ dÛsledek spravedlnosti,
o kterou se s nimi Kristus dûlí. Ten,
kdo zachovává sobotu tímto zpÛ-
sobem, není zákoníkem, protoÏe
vnûj‰í svûcení sedmého dne vyjad-
fiuje jeho vnitfiní proÏitek ospra-
vedlnûní a posvûcení. Proto se
upfiímn˘ svûtitel soboty zdrÏuje ne-
dovolen˘ch vûcí ne proto, aby zís-
kal BoÏí pfiízeÀ, ale proto, Ïe milu-
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je Boha a chce s ním proÏít nejuÏ‰í
spoleãenství.“23

Zachovávání soboty ukazuje, Ïe
jsme pfiestali spoléhat na vlastní skut-
ky a uvûdomujeme si, Ïe nás mÛÏe
zachránit pouze Kristus – Stvofiitel.
Ve skuteãnosti „duch pravého za-
chovávání soboty odhaluje nejvy‰‰í
lásku k JeÏí‰i Kristu, Stvofiiteli
a Spasiteli, kter˘ z nás ãiní nové lidi.
Zachovávání správného dne správ-
n˘m zpÛsobem se takto stává zna-
mením ospravedlnûní z víry.“24

7. Symbol spoãinutí v Kristu. Sobo-
ta, jako památník BoÏího vysvobo-
zení IzraelcÛ z Egypta proto, aby
dosáhli odpoãinku v pozemském
Kenaanu, odli‰ovala vykoupené té
doby od okolních národÛ. Podob-
n˘m zpÛsobem je sobota zname-
ním vysvobození od hfiíchu pro
BoÏí odpoãinek a vykoupené oddû-
luje od svûta.

KaÏd˘, kdo vstoupil do BoÏího
odpoãinutí, ke kterému byl pozván,
„odpoãine od svého díla, tak jako
BÛh odpoãinul od svého“ (Îd 4,10).
„Toto odpoãinutí je duchovním od-
poãinkem, odpoãinutím od na‰ich
vlastních skutkÛ, obrácení se od
hfiíchu. Do takového odpoãinku
BÛh volá svÛj lid; symbolem tohoto
odpoãinku je sobota i Kenaan.“25

KdyÏ BÛh dokonãil své stvofiitelské
dílo a odpoãinul sedmého dne, po-
skytl Adamovi a Evû pfiíleÏitost odpo-

ãinout v sobû samém. Aãkoli první li-
dé zhfie‰ili, pÛvodní zámûr nabíd-
nout tento odpoãinek lidstvu, se ne-
zmûnil. Po pádu do hfiíchu sobota
stále pfiipomínala tento odpoãinek.
„Svûcení sedmého dne, soboty, svûd-
ãí nejen o vífie v Boha jako Stvofiitele
v‰eho, ale také o vífie v jeho moc pro-
mûnit Ïivot a uschopnit lidi ke vstu-
pu do onoho vûãného ‘odpoãinku’,
kter˘ BÛh pÛvodnû zam˘‰lel dát oby-
vatelÛm této planety.“26

BÛh zaslíbil duchovní odpoãinek
Izraelskému národu. Navzdory to-
mu, Ïe do nûj nevstoupili, stále tr-
vá BoÏí pozvání: „Tak má BoÏí lid
prav˘ sobotní odpoãinek teprve
pfied sebou.“ (Îd 4,9) V‰ichni, kdo
touÏí vstoupit do tohoto odpoãin-
ku, „musí nejprve vírou vstoupit
do BoÏího duchovního ‘odpoãin-
ku’, odpoãinku du‰e od hfiíchu a od
snahy zajistit si spasení vlastním
úsilím“.27

Nov˘ zákon vyz˘vá kfiesÈany, aby
neváhali a proÏili odpoãinek milos-
ti a víry jiÏ nyní, protoÏe „dnes“ je
vhodná pfiíleÏitost do nûj vstoupit
(Îd 4,7; 3,13). V‰ichni, kdo vstou-
pili do tohoto odpoãinku – spásnou
milostí pfiijatou na základû víry v Je-
Ïí‰e Krista, pfiestali usilovat o dosa-
Ïení spravedlnosti sv˘mi vlastními
skutky. Tímto zpÛsobem se stává za-
chovávání sedmého dne, soboty,
symbolem toho, Ïe vûfiící vstoupili
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do odpoãinku, o kterém hovofií
evangelium.

Snaha o zmûnu dne bohosluÏby

ProtoÏe sobota hraje v˘znamnou
roli pfii uctívání Boha jako Stvofii-
tele a Vykupitele, nemûlo by nás
pfiekvapovat, Ïe satan povede totál-
ní válku, aby zniãil toto posvátné
ustanovení.

Bible nikde neschvaluje zmûnu
dne bohosluÏby, kter˘ BÛh ustano-
vil v Edenu a potvrdil na Sínaji.
Uznávají to i mnozí kfiesÈané, ktefií
zachovávají nedûli. Katolick˘ kardi-
nál James Gibbons kdysi napsal:
„MÛÏete ãíst Bibli od Genese aÏ po
Zjevení a nenajdete jedin˘ fiádek,
kter˘ by schvaloval svûcení nedûle.
Písmo klade dÛraz na zachovávání
soboty.“28

A. T. Lincoln, protestantsk˘ teo-
log, uznává: „Nelze dokazovat, Ïe
samotn˘ Nov˘ zákon poskytuje dÛ-
vod pro pfiesvûdãení, Ïe od vzkfií‰e-
ní BÛh ustanovil zachovávání první-
ho dne jako dne odpoãinku.“29

A dodává: „Pro kaÏdého, kdo pova-
Ïuje celé Desatero za závazn˘ mrav-
ní zákon, je jedin˘m dÛsledn˘m
jednáním, stát se svûtitelem sedmé-
ho dne – soboty.“30

Pokud neexistuje Ïádn˘ biblick˘
dÛkaz, Ïe Kristus nebo jeho uãední-
ci zmûnili den bohosluÏby, jak tedy

do‰lo k tomu, Ïe místo soboty mno-
ho kfiesÈanÛ pfiijalo nedûli?

Vzestup svûcení nedûle. Ke zmûnû ze
soboty na nedûli jako dne boho-
sluÏby do‰lo postupnû. Neexistuje
Ïádn˘ dÛkaz o tom, Ïe by kfiesÈané
pfied koncem druhého století mûli
kaÏd˘ t˘den bohosluÏbu v nedûli.
DÛkazy v‰ak naznaãují, Ïe asi v po-
lovinû tohoto století nûktefií kfiesÈa-
né dobrovolnû zachovávali nedûli
jako den bohosluÏby, ne v‰ak jako
den odpoãinku.31

Sbor v ¤ímû, tvofien˘ pfieváÏnû
kfiesÈany z pohanÛ (¤ 11,13), stál
v ãele úsilí, které vedlo k zachovává-
ní nedûle. V ¤ímû, hlavním mûstû
fií‰e, se objevily v˘razné protiÏidov-
ské nálady, které postupem ãasu je‰-
tû sílily. KfiesÈané v tomto mûstû re-
agovali na tyto nálady také tím, Ïe
se pokusili od ÎidÛ odli‰it. Upustili
od zvyklostí, které mûli s Îidy spo-
leãné; tak opustili zachovávání so-
boty a postupnû se blíÏili k v˘luãné-
mu zachovávání nedûle.32

Od 2. do 5. století, kdy vzrÛstal vliv
nedûle, zachovávali kfiesÈané dále
sedm˘ den, sobotu, témûfi po celé
fiímské fií‰i. Dûjepisec Sokrates v 5.
století napsal: „Témûfi v‰echny sbory
na svûtû slaví kaÏd˘ t˘den svatá mys-
téria v sobotu. Pfiesto kfiesÈané v Ale-
xandrii a v ¤ímû to na základû nûja-
ké staré tradice pfiestali dûlat.“33
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Ve 4. a 5. století se mnoho kfiesÈa-
nÛ scházelo k bohosluÏbû v sobotu
i v nedûli. Sozomen, jin˘ historik té
doby, napsal: „Lidé z Konstantino-
pole a témûfi v‰ude jinde se shro-
maÏìují v sobotu a také v první den
t˘dne; tento zvyk není dodrÏován
v ¤ímû ani v Alexandrii.“34 Tyto ci-
táty dokazují vÛdãí roli ¤íma v zne-
vaÏování zachovávání soboty.

Proã se lidé, ktefií se odvrátili od
zachovávání soboty, rozhodli pro ne-
dûli, a ne pro nûjak˘ jin˘ den t˘dne?
Hlavním dÛvodem bylo, Ïe v nedûli
byl vzkfií‰en Kristus; vlastnû se tvrdi-
lo, Ïe Kristus schválil bohosluÏbu
v tento den. „I kdyÏ se to mÛÏe zdát
zvlá‰tní, ani jeden pisatel z 2. nebo 3.
století necitoval jedin˘ biblick˘ ver‰ jako
dÛvod pro zachovávání nedûle místo
soboty. Ani Barnabá‰ ani Ignatius
ani Justin ani Ireneus ani Tertullián
ani Klement ¤ímsk˘ ani Klement
Alexandrijsk˘ ani Origenes ani Cy-
prián ani Viktorinus ani Ïádn˘ jin˘
autor, kter˘ Ïil krátce poté, kdy Ïil Je-
Ïí‰, neznal Ïádn˘ takov˘ pfiíkaz JeÏí‰e
Krista nebo nûkteré ãásti Bible.“35

Uctívání Slunce mezi pohansk˘-
mi ¤ímany, které nedûli dávalo po-
pularitu a vliv, nepochybnû pfiispû-
lo k vzrÛstajícímu pfiijímání nedûle
jako dne bohosluÏby. Uctívání Slun-
ce hrálo dÛleÏitou roli v celém staro-
vûkém svûtû. Bylo „jednou z nejstar-
‰ích sloÏek fiímského náboÏenství“.

V dÛsledku v˘chodních sluneãních
kultÛ „od zaãátku 2. stol. po Kr. se
kult Sol Invictus [nepfiemoÏitelného
Slunce – pozn. pfiekl.] stal nejvliv-
nûj‰ím v ¤ímû a v ostatních ãástech
fií‰e“.36

Prostfiednictvím novû obrácen˘ch
vûfiících toto populární náboÏen-
ství ovlivÀovalo ranou kfiesÈanskou
církev. „KfiesÈané obrácení z pohan-
ství, byli stále pfiitahováni k uctívání
Slunce. O tom svûdãí nejen ãasté
odsuzování této praxe [církevními]
otci, ale také odezva uctívání Slun-
ce v kfiesÈanské liturgii.“37

Ve 4. století do‰lo k zavedení ne-
dûlních zákonÛ. Nejprve byly vydá-
ny nedûlní zákony, které mûly ob-
ãanskou povahu, a potom se objevily
nedûlní zákony náboÏenské povahy.
Císafi Konstantin vydal první obãan-
sk˘ nedûlní zákon 7. bfiezna r. 321
po Kr. S ohledem na popularitu ne-
dûle mezi pohany, ktefií uctívali
Slunce a na váÏnost, které se tû‰ila
mezi mnoh˘mi kfiesÈany, Konstantin
doufal, Ïe prohlá‰ením nedûle za
den volna si bude moci zajistit pod-
poru obou stran pro svou vládu.38

KonstantinÛv nedûlní zákon od-
ráÏel jeho minulost jako uctívaãe
Slunce. Znûl takto: „V ctihodn˘ den
Slunce (venerabili die Solis) aÈ v‰ich-
ni úfiedníci a lidé bydlící ve mûs-
tech odpoãívají a aÈ jsou v‰echny
dílny zavfieny. Na venkovû v‰ak lidé,
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ktefií pracují v zemûdûlství, mohou
svobodnû a v souladu se zákonem
pokraãovat ve své práci.“39

O nûkolik desetiletí pozdûji cír-
kev následovala jeho pfiíklad. Kon-
cil v Laodikeji (asi r. 364 po Kr.),
kter˘ nebyl v‰eobecn˘m, n˘brÏ jen
místním koncilem, vydal první cír-
kevní nedûlní zákon. Ve 29. káno-
nu církev urãila, Ïe kfiesÈané mají
ctít nedûli, a „jestliÏe je to moÏné,
v tento den nepracovat“, a zároveÀ
odsoudila zvyk odpoãívat v sobotu
a nafiídila, Ïe kfiesÈané nemají „b˘t
v sobotu (fiecky sabbaton) neãinní,
ale mají v tento den pracovat“.40

V roce 538, jenÏ je oznaãován za
poãátek proroctví o 1260 letech (ka-
pitola 12 této knihy), vydal 3. fiím-
skokatolick˘ koncil v Orleansu zá-
kon, kter˘ byl je‰tû pfiísnûj‰í neÏ
KonstantinÛv. 28. kánon tohoto
koncilu fiíká, Ïe v nedûli by dokon-
ce i „zemûdûlská práce mûla b˘t od-
loÏena stranou, aby lidem nebráni-
la v náv‰tûvû chrámu“.41

Pfiedpovûzená zmûna. Bible prozrazu-
je, Ïe zachovávání nedûle jako kfies-
Èanské instituce má svÛj pÛvod v „ta-
jemství nepravosti“ (2 Te 2,7; Kral.),
které jiÏ pÛsobilo ve dnech apo‰tola
Pavla (kapitola 12 této knihy). BÛh
zjevuje v proroctví z Daniela 7. kap.,
Ïe o této zmûnû dne bohosluÏby pfie-
dem ví.

Vidûní proroka Daniela popisuje
útok na BoÏí lid a jeho zákon. Úto-
ãící mocnost, pfiedstavovaná mal˘m
rohem (a ‰elmou ze Zj 13,1-10),
pfiiná‰í do kfiesÈanské církve velké
odpadnutí (viz kapitola 12 této kni-
hy). Mal˘ roh vyrÛstá ze ãtvrté ‰el-
my a po pádu ¤íma se stává hlavní
mocností, která pronásleduje vûrné
(viz Zj 18) a pokou‰í se také „zmû-
nit doby a zákon“ (Da 7,25). Tato
odpadlá mocnost je velmi úspû‰ná
pfii svádûní vût‰iny svûta, ale na kon-
ci bude proti ní vynesen rozsudek
(Da 7,11.22.26). Bûhem závûreãné-
ho pronásledování BÛh zasáhne ve
prospûch svého lidu a vysvobodí ho
(Da 12,1-3).

Tento prorock˘ popis splÀuje
pouze jediná mocnost uvnitfi kfies-
Èanství. Je pouze jediná náboÏenská
organizace, která tvrdí, Ïe vlastní v˘-
sadní právo mûnit BoÏí zákony.
Pov‰imnûme si, co v prÛbûhu dûjin
pfiedstavitelé fiímskokatolické círk-
ve tvrdili:

Kolem roku 1400 po Kr. Petrus de
Ancharano prohla‰oval, Ïe „papeÏ
mÛÏe mûnit BoÏí zákon, protoÏe je-
ho moc není mocí lidskou, ale Bo-
Ïí, a jedná na zemi na místû BoÏím
s plnou mocí svazovat a rozvazovat
své ovce“.42

Dopad tohoto udivujícího tvrzení
se projevil bûhem reformace. Mar-
tin Luther fiíkal, Ïe vodítkem v jeho
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Ïivotû je Písmo svaté, a ne tradice
církve. Jeho heslem bylo sola Scrip-
tura – „Bible a pouze Bible“. Jan
Eck, jeden z nejpfiednûj‰ích obrán-
cÛ fiímskokatolické církve, napadl
Luthera v tomto bodû, kdyÏ tvrdil,
Ïe autorita církve stojí v˘‰e neÏ au-
torita Bible. Oponoval Lutherovi
v otázce zachovávání nedûle místo
biblické soboty. Eck fiekl: „Písmo
uãí: ‘Pomni na den sobotní, abys jej
svûtil, ‰est dní pracovati bude‰ a dû-
lati v‰eliké dílo své. Ale dne sedmé-
ho odpoãinutí jest Hospodina Boha
tvého,’ atd. Pfiesto církev zmûnila
sobotu na nedûli na základû vlastní
autority, na co ty [Luther] nemá‰
Ïádn˘ text Písma.“43

Na tridentském koncilu (1545-
1563), kter˘ svolal papeÏ proto, aby
ãelil protestantismu, znovu upozor-
nil na tento problém Gaspare de
Fosso, arcibiskup z Reggia. ¤ekl:
„Autoritu církve nejjasnûji ilustruje
Písmo, protoÏe zatímco na jedné
stranû [církev] Písmo doporuãuje,
vyhla‰uje, Ïe je boÏského pÛvodu
a pfiedkládá ho ke ãtení..., na druhé
stranû nafiízení zákona obsaÏená
v Písmu, která uãil Pán, pfiestala
platit na základû stejné moci stejné
autority [církve]. Sobota, nejslav-
nûj‰í den v zákonû, byla zmûnûna
na den Pánû... Toto i jiné podobné
uãení nepfiestalo platit na základû
moci Kristova uãení (protoÏe on fie-

kl, Ïe pfii‰el zákon naplnit, ne ho
zru‰it), ale bylo zmûnûno autoritou
církve.“44

Zastává stále církev toto stanovis-
ko? Katolick˘ katechismus z roku
1977 obsahuje následující otázky
a odpovûdi:

„Otázka: Kter˘ den je dnem odpoãin-
ku?

Odpovûì: Dnem odpoãinku je
sobota.

Otázka: Proã zachováváme nedûli
místo soboty?

Odpovûì: Nedûli místo soboty za-
chováváme proto, Ïe katolická cír-
kev pfienesla svátek ze soboty na ne-
dûli.“45

¤ímskokatolick˘ uãenec John A.
O’Brien do‰el ve svém bestselleru
Víra milionÛ k závaÏnému závûru:

„PfiestoÏe v Bibli je v˘slovnû uve-
dena sobota, ne nedûle, není zvlá‰t-
ní, Ïe nekatolíci, ktefií prohla‰ují, Ïe
svou víru odvozují pfiímo z Bible,
a ne z církve, zachovávají nedûli mís-
to soboty? Ano, je to samozfiejmû
nedÛsledné.“ Podle nûj zvyk zacho-
vávat nedûli „spoãívá na autoritû ka-
tolické církve, ne na v˘slovném tex-
tu Bible. Toto zachovávání zÛstává
památkou na Matku Církev, od kte-
ré se nekatolické sekty odtrhly – ja-
ko chlapec, kter˘ utíká z domova,
ale pfiesto si ve své kapse stále nese
obrázek své matky nebo pramen je-
jich vlasÛ.“46
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Nároky na taková práva naplÀují
proroctví a pomáhají rozpoznat
moc malého rohu.

Obnova soboty. V knize Izajá‰ 56.
a 58. kap. volá BÛh Izraele k refor-
mû soboty. BÛh tím, Ïe zjevuje nád-
heru budoucího shromáÏdûní po-
hanÛ v jeho stádu (Iz 56,8), spojuje
úspûch poslání záchrany se svûce-
ním soboty (Iz 56,1.2.6.7).

BÛh dÛkladnû popisuje konkrét-
ní dílo jeho lidu. Aãkoli je jejich po-
slání celosvûtové, je zvlá‰tû zamûfie-
no na skupinu lidí, ktefií fiíkají, Ïe
jsou vûfiící, ale ve skuteãnosti opus-
tili jeho nafiízení (Iz 58,1.2). Poslá-
ní vûrn˘ch vÛãi tûm, ktefií vûfií jen
formálnû, vyjadfiuje slovy: „Co bylo
od vûkÛ v troskách, vybudují ti, kdo
z tebe vzejdou, opût postaví‰, co za-
loÏila minulá pokolení. Nazvou tû
tím, jenÏ zazdívá trhliny a obnovuje
stezky k sídlÛm. JestliÏe v den od-
poãinku upustí‰ od sv˘ch pochÛ-
zek, od prosazování sv˘ch zálib
v mÛj svat˘ den, nazve‰-li den odpo-
ãinku rozko‰n˘m, svat˘ den Hospo-
dinÛv pfieslavn˘m, bude‰-li jej slavit
tak, Ïe se vzdá‰ sv˘ch cest, Ïe pfiesta-
ne‰ hovût sv˘m zálibám a nepove-
de‰ plané fieãi, tu nalezne‰ rozko‰
v Hospodinu.“ (Iz 58,12-14)

Poslání duchovního Izraele je ob-
dobou poslání starého Izraele. BoÏí
zákon byl poru‰en, kdyÏ moc malé-

ho rohu zmûnila sobotu. Právû tak
jako mûla b˘t v Izraeli obnovena
po‰lapaná sobota, tak i v moderní
dobû má b˘t Bohem ustanovená so-
bota obnovena a trhliny ve zdi Bo-
Ïího zákona zazdûny.47

Tato práce obnovy a vyv˘‰ení zá-
kona se dûje zvûstováním poselství
ze Zjevení 14,6-12 v souvislosti s vûã-
n˘m evangeliem. A právû zvûstová-
ní tohoto poselství je posláním BoÏí
církve v dobû pfied druh˘m pfiícho-
dem (kapitola 12 této knihy). Toto
poselství má probudit svût a kaÏdé-
ho ãlovûka vyzvat k tomu, aby se pfii-
pravil na soud.

Formulace v˘zvy ke klanûní se
Stvofiiteli, kter˘ „uãinil nebe, zemi,
mofie i prameny vod“ (Zj 14,7), je
pfiím˘m odkazem na 4. pfiikázání
BoÏího vûãného zákona. To, Ïe se
objevuje v tomto závûreãném varo-
vání, potvrzuje BoÏí zvlá‰tní zájem
o to, aby pfied druh˘m pfiíchodem
bylo obnoveno zachovávání zapo-
menuté soboty.

Hlásání tohoto poselství urychlí
konflikt, kter˘ zahrne cel˘ svût. Hlav-
ní spornou otázkou bude poslu‰-
nost BoÏího zákona a zachovávání
soboty. Tváfií v tváfi tomuto sporu se
bude muset kaÏd˘ rozhodnout, zda-
li bude zachovávat pfiikázání BoÏí
nebo nafiízení lidská. Toto poselství
vzbudí lid, kter˘ bude zachovávat
pfiikázání BoÏí a bude mít víru Je-
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Ïí‰ovu. Lidé, ktefií ho odmítnou,
nakonec pfiijmou cejch ‰elmy (Zj
14,9.12; kapitola 12 této knihy).

Aby mohl BoÏí lid úspû‰nû splnit
toto poslání – vyv˘‰it BoÏí zákon –
a dodrÏovat jeho zanedbávanou so-
botu, bude muset dát dÛsledn˘
a láskou naplnûn˘ pfiíklad zachová-
vání soboty.

Zachovávání soboty

Abychom naplnili v˘zvu „pamatuj
na den odpoãinku, Ïe ti má b˘t sva-
t˘“ (Ex 20,8), musíme na sobotu
myslet bûhem t˘dne a udûlat ne-
zbytné pfiípravy, abychom ji zacho-
vávali podle BoÏí vÛle. Musíme
dbát na to, abychom bûhem t˘dne
nevyãerpali svou sílu natolik, Ïe by-
chom nebyli schopni zapojit se do
bohosluÏby v sobotu.

ProtoÏe je sobota dnem zvlá‰tní-
ho spoleãenství s Bohem, ve kterém
jsme pozváni radostnû oslavovat je-
ho milostivé skutky stvofiení a vy-
koupení, je dÛleÏité, abychom se
vyhnuli v‰emu, co by sniÏovalo její
svatou atmosféru. Bible upfiesÀuje,
Ïe bychom nemûli konat Ïádnou
svûtskou práci (Ex 20,10), mûli by-
chom se vyhnout jakékoli práci,
kterou si vydûláváme na Ïivobytí
i obchodním jednáním (Neh 13,15-
22). Boha je moÏné uctít tím, Ïe se
vzdáme „sv˘ch cest“, Ïe pfiestaneme

„hovût sv˘m zálibám“ a nepovede-
me „plané fieãi“ (Iz 58,13). Pokud se
v tento den budeme vûnovat vlast-
ním zálibám, pokud se zapojíme do
svûtsk˘ch zájmÛ, rozhovorÛ a my‰-
lenek nebo budeme sportovat, to
v‰e odvrací pozornost od spoleãen-
ství s na‰ím Stvofiitelem a naru‰uje
posvátnost soboty.48 Ná‰ zájem za-
chovávat sobotu by se mûl vztahovat
i na ty, nad kter˘mi máme urãitou
pravomoc – na na‰e dûti, na ty, kdo
pro nás pracují, a dokonce i na na-
‰e hosty a zvífiata (Ex 20,10), aby se
i oni mohli radovat z poÏehnání,
které sobota pfiiná‰í.

Sobota zaãíná západem slunce
v pátek veãer a konãí západem slun-
ce v sobotu veãer (Gn 1,5; srov. Mk
1,32).49 Písmo naz˘vá den pfied so-
botou (pátek) dnem pfiípravy (Mk
15,42) – dnem pfiípravy na sobotu,
aby nic nenaru‰ilo její posvátnost.
V tento den je tfieba pfiipravit i jídlo
na sobotu, aby bûhem posvátn˘ch
hodin mohli od své práce odpoãi-
nout i ti, kdo ho pfiipravují (Ex
16,23; Nu 11,8).

KdyÏ se blíÏí posvátné chvíle sobo-
ty, je dobré, kdyÏ se ãlenové rodiny
nebo skupina vûfiících sejde tûsnû
pfied západem slunce ke zpûvu, mod-
litbám a ãtení BoÏího slova, aby tak
pozvali Kristova Ducha mezi sebe ja-
ko vítaného hosta. Podobnû by mûli
zakonãit sobotní den tím, Ïe se ke

Sobota

315

Asd.III  5.3.2010 11:53  Stránka 315



Poznámky

1. John N. Andrews, History of the Sabbath,
(Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist
Publishing Assn., 1873), 3. roz‰ífiené vyd.,
str. 575.

2. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 1, str. 220.
3. TamtéÏ.
4. J. L. Shuler, God’s Everlasting Sign (Nashville:

Southern Pub. Assn., 1972), str. 114-116; M.

L. Andreason, The Sabbath (Washington, D.
C.: Review and Herald, 1942), str. 248;
Wallenkampf, „The Baptism, Seal, and Full-
ness of the Holy Spirit“ (nepublikovan˘ ruko-
pis), str. 48; E. Whiteová, Patriarchové a pro-
roci, str. 222.223; E. Whiteová, Vítûzství lásky
BoÏí, str. 437.455.

5. E. Whiteová, Patriarchové a proroci, str. 222.
6. Wallenkampf, „Baptism, Seal, and the Fullness

of the Holy Spirit“, str. 48.

konci soboty sejdou k bohosluÏbû
a budou prosit o BoÏí pfiítomnost
a vedení pro následující t˘den.

Pán vyz˘vá vûfiící, aby ze soboty
uãinili den rozko‰n˘ (Iz 58,13). Jak
toho lze dosáhnout? KdyÏ následují
pfiíklad Krista, Pána soboty, mohou
vÏdy doufat, Ïe proÏijí skuteãnou
radost a uspokojení, které pro nû
BÛh v tento den pfiipravil.

Kristus se pravidelnû úãastnil so-
botních shromáÏdûní, zapojil se do
programu bohosluÏeb a zvûstoval
BoÏí poselství (Mk 1,21 a 3,1-4;
L 4,16-27 a 13,10). Kristus v‰ak kro-
mû bohosluÏby v sobotu ãinil mno-
hem víc – setkával se s lidmi (Mk
1,29-31; L 14,1), trávil ãas v pfiírodû
(Mk 2,23) a konal skutky milosr-
denství. KdyÏ to bylo moÏné, uzdra-
voval nemocné a postiÏené (Mk
1,21-31 a 3,1-5; L 13,10-17 a 14,2-4;
J 5,1-15 a 9,1-14).

KdyÏ byl JeÏí‰ kritizován za to, Ïe
zmírÀoval lidské utrpení, odpovû-
dûl: „Je dovoleno v sobotu ãinit do-

bfie.“ (Mt 12,12) Tím, Ïe v sobotu
uzdravoval, ji ani neporu‰il ani ne-
zru‰il. Pfiesto odstraÀoval tíÏivá na-
fiízení, která pfiekrucovala v˘znam
soboty jako BoÏího nástroje duchov-
ního osvûÏení a radosti.50 BoÏím zá-
mûrem bylo, aby sobota slouÏila pro
duchovní obohacení lidstva. âin-
nost, která obohacuje spoleãenství
s Bohem v sobotu, je správná, ale
to, co odvádí pozornost od jejího
smyslu, je nevhodné.

Pán soboty zve v‰echny lidi, aby se
fiídili jeho pfiíkladem. Pro ty, kdo
pfiijmou jeho v˘zvu, bude sobota ra-
dostí a duchovním svátkem – pfied-
zvûstí nebe. Objeví, Ïe „sobotu BÛh
urãil proto, aby zabránil ztrátû du-
chovní odvahy. Sedm˘ den kaÏdého
t˘dne povzbuzuje na‰e svûdomí
a uji‰Èuje nás, Ïe navzdory na‰emu
nedokonalému charakteru mÛÏe-
me b˘t dokonalí v Kristu. Jeho ví-
tûzství na Golgotû je na‰ím smífie-
ním. Vstupujeme do jeho odpoãin-
ku.“51
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Jsme BoÏími správci; BÛh nám svûfiil
ãas i pfiíleÏitosti, schopnosti i majetek,
dary zemû a pfiírodní zdroje. Jsme Bo-
hu zodpovûdni za jejich správné uÏívá-
ní. BoÏí vlastnictví uznáváme vûrnou
sluÏbou Bohu a bliÏním, odevzdáváním
desátkÛ a dobrovoln˘ch darÛ pro zvû-
stování evangelia a pro podporu a roz-
voj církve. KfiesÈanské správcovství je
pfiednost, kterou nám BÛh daroval,
abychom rostli v lásce a vítûzili nad so-
bectvím a lakomstvím. KfiesÈan má ra-
dost, kdyÏ mají jiní prospûch z jeho vûr-
ného hospodafiení (Gn 1,26-28 a 2,15;
1 Pa 29,14; Ag 1,3-11; Mal 3,8-12; 
1 K 9,9-14; Mt 23,23; 2 K 8,1-15;
¤ 15,26.27).

Základní vûrouãné v˘roky, 20
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20
Îít kfiesÈansk˘m Ïivotem, znamená
pfiedev‰ím ochotu se podfiídit – ne-
spoléhat se na sebe a pfiijmout Kris-
ta. KdyÏ vidíme, jak se JeÏí‰ podfiídil
a dal sebe samého za nás, voláme:
„Co mohu pro tebe udûlat?“

A pak, kdyÏ se domníváme, Ïe
jsme se Kristu plnû odevzdali
a podfiídili, stane se nûco, co uká-
Ïe, jak povrchní je na‰e odevzdá-
ní. KdyÏ v na‰em Ïivotû objevuje-
me nové oblasti, které je tfieba
zmûnit, na‰e odevzdání se Bohu
roste. On nás vÏdy znovu jemnû
upozorÀuje na dal‰í oblast, kde se
musí na‰e já podfiídit. Tak se kfies-
Èansk˘ Ïivot stává fiadou odevzdání
se, která stále silnûji zasahují na‰e
nejvnitfinûj‰í nitro, mûní ná‰ Ïivot-
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ní styl, zpÛsob jak˘m jednáme a jak
reagujeme.

KdyÏ v‰echno, co jsme a co máme,
dáme Bohu, kterému v‰echno patfií
(1 K 3,21-4,2), on to pfiijímá, ale
ihned nám svûfiuje odpovûdnost za
to, co máme. Tak z nás ãiní hospo-
dáfie nebo správce v‰eho, co „vlast-
níme“. KdyÏ si uvûdomujeme, Ïe ná‰
Pán byl nah˘, uvûznûn˘ a Ïe byl ci-
zincem, pomáhá nám to pfiekonat
ná‰ sklon Ïít pohodln˘m a sobec-
k˘m Ïivotem. Na základû jeho trvalé
v˘zvy – „Jdûte ke v‰em národÛm
a uãte je“ – se pro nás ãinnost cír-
kve – vydávání svûdectví, vyuãování,
kázání, kfitûní – stává mnohem vzác-
nûj‰í. KvÛli Kristu usilujeme o to,
abychom byli vûrn˘mi správci.

Co je správcovství?

„âi snad nevíte, Ïe va‰e tûlo je chrá-
mem Ducha svatého, kter˘ ve vás
pfieb˘vá a jejÏ máte od Boha?
Nepatfiíte sami sobû! Bylo za vás za-
placeno v˘kupné. Proto sv˘m tûlem
oslavujte Boha.“ (1 K 6,19.20) Byli
jsme vykoupeni za vysokou cenu.
Patfiíme Bohu. BÛh nás pouze získal
zpût, protoÏe nás stvofiil. Patfiili jsme
mu od poãátku, protoÏe „na poãát-
ku stvofiil BÛh...“ (Gn 1,1). Písmo
jasnû prohla‰uje, Ïe „Hospodinova
je zemû se v‰ím, co je na ní, svût i ti,
kdo v nûm sídlí“ (Î 24,1).

Pfii stvofiení se BÛh rozdûlil o své
vlastnictví s lidmi, ale byl pfiitom stá-
le skuteãn˘m vlastníkem svûta, jeho
obyvatel i v‰eho majetku (Î 24,1).
Na kfiíÏi získal zpût do svého vlast-
nictví to, co ãlovûk pfiedal satanovi
pfii pádu do hfiíchu (1 K 6,19.20).
Pak povûfiil svÛj lid, aby slouÏil jako
správce jeho vlastnictví.

Správce je ãlovûk, kterému „je svû-
fiena péãe o dÛm nebo majetek nû-
koho druhého“. Správcovství je de-
finováno jako „postavení, povinnos-
ti a sluÏba správce“.1 Pro kfiesÈana
správcovství znamená „odpovûd-
nost ãlovûka za stav a pouÏívání v‰e-
ho, co mu BÛh svûfiil – Ïivot, lidské
tûlo, ãas, nadání a schopnosti, hmot-
n˘ majetek a pfiíleÏitosti k poznání
BoÏí pravdy a ke sluÏbû druh˘m.“2

KfiesÈané slouÏí jako správci BoÏí-
ho vlastnictví a Ïivot chápou jako
Bohem danou pfiíleÏitost „nauãit
se b˘t vûrn˘mi hospodáfii, a tak se
pfiipravit pro vzne‰enûj‰í správcov-
ství vûãn˘ch hodnot v budoucím
Ïivotû“.3

V nej‰ir‰ím slova smyslu správcov-
ství „zahrnuje moudré a nesobecké
uÏívání Ïivota“.4

ZpÛsoby uznání BoÏího vlastnictví

Îivot lze rozdûlit do ãtyfi základních
oblastí – kaÏdá z nich je darem od
Boha. On nám dal tûlo, schopnosti,
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ãas a materiální hodnoty. Kromû to-
ho musíme peãovat o svût kolem
nás, nad kter˘m nám byla svûfiena
vláda.

Správcovství tûla. KfiesÈané mají b˘t
správci sami sebe. Máme milovat Bo-
ha cel˘m sv˘m srdcem, celou svou
du‰í, celou svou silou a celou svou
myslí (L 10,27).

Pfiedností kfiesÈanÛ je rozvíjet své
fyzické i du‰evní síly podle sv˘ch
nejlep‰ích schopností a moÏností.
Tím vzdávají Bohu ãest a mohou
tak b˘t vût‰ím poÏehnáním pro své
bliÏní (kapitola 21 této knihy).

Správcovství schopností. KaÏd˘ ãlo-
vûk má zvlá‰tní nadání. Nûkdo má
nadání pro hudbu a jin˘ zase pro
manuální práci, jako je ‰ití nebo
oprava automobilu. Jiní se snadno
spfiátelí s druh˘mi lidmi, dal‰í pfii-
rozenû tíhnou k práci osamotû.

KaÏdé nadání je moÏné pouÏít
buì k vyvy‰ování ãlovûka, kter˘ ho
vlastní nebo k oslavování jeho pÛ-
vodního Dárce. âlovûk mÛÏe svÛj
talent usilovnû zlep‰ovat k BoÏí slá-
vû nebo pro vyv˘‰ení vlastního já.

Mûli bychom rozvíjet dary Ducha
svatého, které dal kaÏdému z nás,
abychom je rozmnoÏili (Mt 25).
Dobfií hospodáfii pouÏívají své dary
velkoryse, aby pfiinesli svému Pánu
vût‰í uÏitek.

Správcovství ãasu. Jako vûrní sluÏeb-
níci vyvy‰ujeme Boha moudr˘m vy-
uÏíváním ãasu. „Cokoli dûláte, dû-
lejte upfiímnû, jako by to nebylo li-
dem, ale Pánu, s vûdomím, Ïe jako
odmûnu dostanete podíl na jeho
království. Vá‰ Pán je Kristus, jemu
slouÏíte.“ (Ko 3,23.24)

Bible nás napomíná, abychom si
„nepoãínali jako nemoudfií, ale jako
moudfií“, abychom nepromarnili
tento ãas, „neboÈ nastaly dny zlé“
(Ef 5,15.16). Stejnû jako JeÏí‰ i my
musíme mít na zfieteli zájmy svého
nebeského Otce (L 2,49). ProtoÏe
ãas je BoÏí dar, je kaÏdá chvíle velmi
vzácná. âas byl dán proto, abychom
utváfieli svÛj charakter pro vûãn˘ Ïi-
vot. Vûrné hospodafiení s ãasem tedy
znamená, vyuÏívat jej tak, abychom
poznávali svého Pána, abychom po-
máhali na‰im bliÏním a zvûstovali
evangelium.

KdyÏ pfii stvofiení BÛh stvofiil ãas,
vymezil sedm˘ den – sobotu – jako
svat˘ ãas pro spoleãenství s ním. Ale
‰est dní vyhradil lidem, aby konali
prospû‰nou práci.

Správcovství hmotného majetku. BÛh
dal na‰im prvním rodiãÛm zodpo-
vûdnost „podmanit si“ zemi – vlád-
nout nad fií‰í zvífiat a péãovat o za-
hradu Eden (Gn 1,28; 2,15). Z toho
v‰eho se mûli nejen radovat, ale se
v‰ím mûli dobfie hospodafiit.

KfiesÈanské správcovství
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Stanovil pro nû jedno omezení.
Nemûli jíst ze stromu poznání dob-
rého a zlého. Tento strom byl trva-
lou pfiipomínkou, Ïe vlastníkem
zemû je BÛh a Ïe má nad ní svrcho-
vanou autoritu. Tím, Ïe první lidé
respektovali toto omezení, vyjadfio-
vali svou víru a oddanost Bohu.

Po pádu do hfiíchu jiÏ BÛh nemo-
hl pouÏívat strom poznání jako
zkou‰ku. Lidstvo v‰ak pfiesto potfie-
bovalo trvalou pfiipomínku, Ïe BÛh
je zdrojem v‰eho dobrého a kaÏdého
dokonalého obdarování (Jk 1,17),
a Ïe je to on, kdo nám dává sílu zís-
kat blahobyt (Dt 8,18). Aby nám
BÛh pfiipomenul, Ïe je zdrojem ve‰-
kerého poÏehnání, ustanovil sys-
tém desátkÛ a obûtí.

Tento systém pozdûji poskytoval
finanãní prostfiedky pro podporu
knûÏí v izraelském chrámu. Adven-
tisté sedmého dne pfiijali levitsk˘
model jako spolehlivou a biblickou
metodu financování celosvûtového
hlásání evangelia. BÛh urãil, Ïe zvû-
stování dobré zprávy má b˘t závislé
na úsilí a obûtech BoÏího lidu.
Vyz˘vá je, aby se stali nesobeck˘mi
BoÏími spolupracovníky tím, Ïe mu
budou dávat desátky a obûti.

1. Desátky. Tak jako Bohu náleÏí
sedmina na‰eho ãasu (sobota), pat-
fií mu i desetina v‰ech hmotn˘ch
prostfiedkÛ, které jsme získali. Pís-
mo nám fiíká, Ïe desátky „jsou svaté

Hospodinu“, a tak symbolizují BoÏí
vlastnictví v‰ech vûcí (Lv 27,30.32).
Tato ãást má b˘t vrácena Bohu jako
jeho vlastnictví.

Systém desátkÛ je obdivuhodn˘
svou jednoduchostí. Jeho spravedl-
nost se projevuje v pfiimûfieném ná-
roku na bohaté i chudé. Desátek
máme odevzdat v pomûru k tomu,
kolik nám BÛh svûfiil ze svého vlast-
nictví.

KdyÏ BÛh poÏaduje desátek (Mal
3,10), nevyz˘vá ani k vdûãnosti ani
ke ‰tûdrosti. Aãkoli vdûãnost by mû-
la b˘t souãástí celého na‰eho posto-
je k Bohu, dáváme desátek proto, Ïe
nám to BÛh pfiikázal. Desátek patfií
Pánu a BÛh Ïádá, abychom mu ho
odevzdali.

a) Pfiíklady dávání desátkÛ. Dávání
desátkÛ je v celém Písmu uznáva-
nou praxí. Abram dal Malkísedeko-
vi, knûzi nejvy‰‰ího Boha, „desátek
ze v‰eho“ (Gn 14,20). Tím uznal
Malkísedekovo knûÏství a ukázal, Ïe
dobfie znal ustanovení desátku. Ta-
to nahodilá zmínka o dávání desát-
ku naznaãuje, Ïe jiÏ v této rané do-
bû se jednalo o ustálen˘ zvyk.

Také Jákob si oãividnû uvûdomo-
val poÏadavek dávat desátky. Jako
vyhnanec a uprchlík slíbil Hospodi-
nu: „Ze v‰eho, co mi dá‰, odvedu ti
poctivû desátky.“ (Gn 28,22) Po vy-
jití z Egypta, kdyÏ se Izrael stal sa-
mostatn˘m národem, BÛh znovu
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potvrdil zákon o dávání desátkÛ ja-
ko boÏské ustanovení, na kterém zá-
visí blahobyt Izraele (Lv 27,30-32;
Nu 18,24.26.28; Dt 12,6.11.17).

Nov˘ zákon toto ustanovení neod-
straÀuje, ale naopak potvrzuje jeho
platnost. Pán JeÏí‰ schválil dávání de-
sátkÛ a odsoudil ty, kdo pfiekrucují
ducha dávání (Mt 23,23). Zatímco ce-
remoniální zákony, které stanovovaly
zpÛsob obûtování zvífiat a symbo-
lizovaly Kristovu smírnou obûÈ, ztrati-
ly platnost jeho smrtí, zákon o desát-
cích touto obûtí zru‰en nebyl.

Abraham, jako otec v‰ech vûfií-
cích, mÛÏe b˘t vzorem v dávání de-
sátkÛ i pro kfiesÈany. Tak jako Abram
odevzdal desátek Malkísedekovi,
knûzi nejvy‰‰ího Boha, tak i vûfiící
v Novém zákonû dávají desátek
Kristu, kter˘ je Veleknûzem podle
fiádu Melkísedechova (Îd 5,9.10;
7,1-22).5

b) PouÏití desátkÛ. Desátky jsou sva-
té a je moÏné je pouÏít pouze pro
svaté úãely. Pán pfiikázal: „V‰echny
desátky zemû z obilí zemû a z ovoce
stromÛ budou Hospodinovy; jsou
svaté Hospodinu... KaÏd˘ desátek ze
skotu a bravu...bude svat˘ Hos-
podinu.“ (Lv 27,30-32) „Pfiiná‰ejte
do m˘ch skladÛ úplné desátky. AÏ
bude ta potrava v mém domû...“
(Mal 3,10)

V Izraeli se desátek v˘luãnû pou-
Ïíval pro Levity, ktefií jako kmen ne-

obdrÏeli Ïádn˘ díl zemû, ale mûli
v‰echen svÛj ãas vûnovat péãi o izra-
elskou bohosluÏbu, sluÏbû ve svaty-
ni a vyuãování lidí Hospodinovu zá-
konu (Nu 18,21.24).

Po ukfiiÏování, kdy skonãila Bo-
hem vedená úloha levitského knûÏ-
ství, se mûly desátky stále pouÏívat na
podporu sluÏby BoÏí církve. Pavel
tento princip zdÛrazÀuje porovná-
ním levitské sluÏby s novû ustanove-
nou sluÏbou evangelia. Prohlásil:
„KdyÏ jsme vám zaseli duchovní set-
bu, bylo by to mnoho, kdybychom
sklízeli va‰i pozemskou úrodu? Ma-
jí-li na vás právo jiní, proã ne tím
spí‰e my?... CoÏ nevíte, Ïe ti, ktefií
slouÏí ve svatyni, dostávají ze svaty-
nû jídlo, a ti, ktefií pfiisluhují pfii ol-
táfii, mají podíl na obûtech? Tak
i Pán ustanovil, aby ti, ktefií zvûstují
evangelium, mûli z evangelia obÏi-
vu.“ (1 K 9,11-14)

âlenové církve by tedy mûli ochot-
nû pfiiná‰et své desátky „do obilni-
ce, aby byla potrava v domû mém“
(Mal 3,10; Kral.). Jin˘mi slovy,
v BoÏí církvi má b˘t dostatek pro-
stfiedkÛ pro poskytnutí hmotného
zabezpeãení kazatelÛ6 a pro hlásání
evangelia.7

2. Dary. Vdûãní kfiesÈané neome-
zují své pfiíspûvky církvi pouze na
dávání desátkÛ. V Izraeli byla svaty-
nû a pozdûji chrám postaveny z „do-
brovoln˘ch darÛ“ – z ochotnû dáva-
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n˘ch darÛ (Ex 36,2-7; srov. 1 Pa
29,14). Zvlá‰tní dary pokr˘valy v˘-
daje na údrÏbu tûchto bohosluÏeb-
n˘ch míst (Ex 30,12-16; 2 Kr 12,5.6;
2 Pa 24,4-13; Neh 10,33.34). Izra-
elci pravdûpodobnû dávali jednu
ãtvrtinu aÏ jednu tfietinu svého pfiíj-
mu na náboÏenské a dobroãinné
úãely. ZpÛsobily snad tyto velké da-
ry chudobu? Naopak, BÛh zaslíbil,
Ïe jim za jejich vûrnost poÏehná
(Mal 3,10-12).8

I dnes nás BÛh vyz˘vá, abychom
dávali ‰tûdfie, podle toho, jak nám
poÏehnal. Dary jsou potfiebné pro
budování, udrÏování a ãinnost sbo-
rÛ, pro organizování lékafiské misij-
ní práce, která ukazuje na praktick˘
dosah evangelia.

Mûli bychom dávat tolik, kolik dá-
vali Izraelité, nebo snad jejich obû-
tavost jako vzor uÏ dnes není moÏ-
né uplatÀovat? V Novém zákonû
Kristus ustanovil princip pravého
správcovství – na‰e dary, které Bohu
dáváme, by mûly b˘t úmûrné svûtlu
a pfiednostem, kter˘ch se nám do-
stalo. JeÏí‰ fiekl: „Komu bylo mnoho
dáno, od toho se mnoho oãekává,
a komu mnoho svûfiili, od toho bu-
dou Ïádat tím více.“ (L 12,48)

Nikde v Novém zákonû není sys-
tém desátkÛ a darÛ odvolán ani zru-
‰en. KdyÏ srovnáváme na‰e v˘sady
s tûmi, kter˘ch se dostalo Izrael-
cÛm, poznáváme, Ïe jsme v Kristu

obdrÏeli více. Bude na‰e vdûãnost
odpovídajícím zpÛsobem vyjádfiena
vût‰í ‰tûdrostí, aby mohlo b˘t evan-
gelium o spasení zvûstováno i dal-
‰ím lidem?9 âím více je evangelium
hlásáno, tím více je tfieba ho pod-
porovat.

3. Trvalá zásada. Princip správcov-
ství se vztahuje na to, co si pone-
cháme, stejnû jako na to, co dává-
me. I kdyÏ desátek ukazuje na ná‰
postoj ke správcovství pomíjitelné-
ho hmotného majetku,10 to, jak po-
uÏijeme zb˘vající ãást o nás také nû-
co prozrazuje.

ZpÛsob, jak˘m pouÏíváme hmotn˘
majetek ukazuje, nakolik milujeme
Boha a svého bliÏního. Peníze mo-
hou b˘t úãinn˘m prostfiedkem ke
konání dobra: mohou poskytnout
stravu hladovému, nápoj Ïíznivému
a odûv pro nahého (Mt 25,34-40).
Z BoÏí perspektivy mají peníze hod-
notu pfiedev‰ím tehdy, pokud jsou
pouÏívány k uspokojení Ïivotních po-
tfieb, pro poÏehnání ostatním, pro
podporu BoÏího díla.

4. Nevûrnost v dávání desátkÛ a da-
rÛ. V‰eobecnû fieãeno, lidé neznají
BoÏí principy správcovství a zane-
dbávají je. Dokonce i mezi kfiesÈany
je jen málo tûch, ktefií uznávají svou
roli správcÛ. BoÏí odpovûì na ne-
vûrnost Izraele jasnû ukazuje, jak se
BÛh na tuto otázku dívá. KdyÏ
Izraelci pouÏívali desátky a dary pro
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svÛj vlastní prospûch, BÛh je varo-
val, Ïe se jejich jednání rovná krá-
deÏi (Mal 3,8). Sdûlil jim, Ïe jejich
neúspûch v hmotn˘ch záleÏitostech
je v˘sledkem jejich nevûrnosti ve fi-
nanãních otázkách: „Jste stiÏeni
kletbou proto, Ïe mne okrádáte, ce-
l˘ ten pronárod!“ (ver‰ 9)

Hospodin projevuje svou trpûli-
vost, lásku a milosrdenství tím, Ïe
pfied své varování dává nabídku mi-
losti: „NavraÈte se ke mnû a já se
navrátím k vám.“ (ver‰ 7) Nabízel
jim hojné poÏehnání a vyz˘val je,
aby vyzkou‰eli jeho vûrnost. „Pfii-
ná‰ejte do m˘ch skladÛ úplné de-
sátky. AÏ bude potrava v mém do-
mû, pak to se mnou zkuste, praví
Hospodin zástupÛ: Neotevfiu vám
snad nebeské prÛduchy a nevyleji
na vás poÏehnání? A bude po ne-
dostatku. KvÛli vám se obofiím na
‰kÛdce, aby vám nekazil plodiny ze-
mû, abyste na poli nemûli neplod-
nou vinnou révu, praví Hospodin
zástupÛ. V‰echny národy vám bu-
dou blahofieãit a stanete se vytou-
Ïenou zemí, praví Hospodin zástu-
pÛ.“ (Mal 3,10-12)

Správcovství zemû. Moderní vûda
uãinila ze zemû velkou v˘zkumnou
a pokusnou laboratofi. Takov˘ v˘-
zkum pfiiná‰í mnoho uÏitku, ale v˘-
sledkem prÛmyslové revoluce je ta-
ké zneãi‰tûn˘ vzduch, voda a pÛda.

Technika v urãit˘ch pfiípadech pfií-
rodu zneuÏívala, místo toho, aby ji
moudfie vyuÏívala.

Jako správci tohoto svûta bychom
mûli udûlat v‰echno pro zachování
Ïivota na v‰ech jeho úrovních a pro
udrÏení ekologické rovnováhy. Pfii
svém pfiíchodu Kristus zahubí „ty,
kdo hubili zemi“ (Zj 11,18). Z toho-
to pohledu jsou kfiesÈané jako správ-
ci odpovûdni nejen za svÛj majetek,
ale také za svût kolem sebe.

Kristus jako správce

Pravé správcovství je nesobecké a je
úpln˘m odevzdáním se Bohu a sluÏ-
bû lidstvu. Kristus sná‰el krutost kfií-
Ïe z lásky k nám. Vût‰í bolest mu v‰ak
zpÛsobilo to, Ïe ho zavrhli jeho vlast-
ní a Ïe ho BÛh naprosto opustil. Co
my mu vÛbec mÛÏeme dát ve srov-
nání s tím, co dal on nám? Darem
nebylo to, co mûl – i kdyÏ mûl v‰ech-
no, ale nejvût‰í dar spoãíval v tom, Ïe
daroval sebe. To je podstatou správ-
covství. JestliÏe budeme pfiem˘‰let
o daru JeÏí‰e Krista, pfiestaneme se
soustfieìovat jen na sebe a budeme
promûÀováni k jeho podobû. Tak se
staneme peãující církví starající se
o ty, ktefií jsou souãástí spoleãenství
vûfiících, i o ty, ktefií stojí vnû. Pro-
toÏe Kristus zemfiel za cel˘ svût, je
kfiesÈanské správcovství ve svém nej-
‰ir‰ím slova smyslu sluÏbou svûtu.
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PoÏehnané dÛsledky správcovství

BÛh nás postavil do role správcÛ ne
kvÛli sobû, ale pro na‰e dobro.

Osobní poÏehnání. Jedním z dÛvodÛ,
proã nás BÛh Ïádá, abychom mu tr-
vale zasvûtili cel˘ svÛj Ïivot – ãas,
schopnosti, své tûlo, materiální
vlastnictví – je, Ïe chce podpofiit ná‰
duchovní rÛst a rozvoj charakteru.
JestliÏe máme stále na pamûti, Ïe
BÛh je vlastníkem v‰ech vûcí a Ïe
nám stále dává svou vûãnou lásku,
rozvíjí to na‰i lásku a vdûãnost.

Vûrné hospodafiení nám také po-
máhá dosáhnout vítûzství nad cham-
tivostí a sobectvím. Desatero odsu-
zuje chamtivost jako jednu z nej-
hor‰ích lidsk˘ch vlastností. Pán
JeÏí‰ pfied ní také varuje: „Mûjte se
na pozoru pfied kaÏdou chamtivos-
tí, neboÈ i kdyÏ ãlovûk má nadby-
tek, není jeho Ïivot zaji‰tûn tím, co
má.“ (L 12,15) Pravidelná obûtavost
pomáhá vykofienit chamtivost a so-
bectví z na‰ich ÏivotÛ.

Správcovství vede k rozvíjení ‰etr-
nosti a hospodárnosti. JestliÏe jsme
„ukfiiÏovali sami sebe se sv˘mi vá‰-
nûmi a sklony“ (Ga 5,24), nebude-
me Ïádnou vûc sobecky pouÏívat
pro vlastní prospûch. „KdyÏ princi-
py správcovství ovládnou ná‰ Ïivot,
je ãlovûk osvícen, jeho zámûry jsou
ustálené, spoleãenské zábavy jsou

zbaveny nezdrav˘ch prvkÛ, záleÏi-
tosti Ïivota se fiídí zlat˘m pravidlem
a získávání druh˘ch pro Krista se
stane hlavním zájmem. Taková po-
Ïehnání dává BÛh Ïivotu víry a vûr-
nosti.“11

Hluboké uspokojení a radost ply-
ne z uji‰tûní, Ïe na v‰em, co jsme
vloÏili do úsilí zachránit ty, za které
Kristus zemfiel, je napsáno: „Coko-
liv jste uãinili jednomu z tûchto
m˘ch nepatrn˘ch bratfií, mnû jste
uãinili.“ (Mt 25,40) „Nic nám není
natolik vzácné, abychom to nemoh-
li dát JeÏí‰i. JestliÏe mu vrátíme hfiiv-
ny, které nám svûfiil do péãe, svûfií
do na‰ich rukou je‰tû víc. KaÏdé
úsilí, které vynakládáme pro Krista,
bude jím odmûnûno, a kaÏdá po-
vinnost, kterou vykonáme v jeho
jménu, poslouÏí na‰emu vlastnímu
‰tûstí.“12

PoÏehnání pro druhé. Skuteãní správ-
ci jsou poÏehnáním pro v‰echny, se
kter˘mi pfiijdou do styku. UplatÀují
radu apo‰tola Pavla ohlednû správ-
covství: „Napomínej je, aÈ konají do-
bro a jsou bohatí v dobr˘ch skut-
cích, ‰tûdfií, dobroãinní, a tak aÈ si
stfiádají dobr˘ základ pro budouc-
nost, aby obdrÏeli prav˘ Ïivot.“ (1 Tm
6,18.19)

Správcovství zahrnuje sluÏbu dru-
h˘m a ochotu rozdûlit se o v‰e, co
BÛh milostivû udûlil a co mÛÏe pfii-
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nést ostatním prospûch. To zname-
ná, Ïe „Ïivot uÏ nehodnotíme podle
toho, kolik máme penûz, kolik titu-
lÛ jsme získali, kolik v˘znamn˘ch li-
dí známe, v jakém domû ãi obci Ïi-
jeme, ãi jaké máme postavení
a vliv“.13 Skuteãn˘ Ïivot spoãívá
v poznávání Boha, v rozvíjení lásky
a ‰tûdrosti jakou má On, v obûtová-
ní toho, co mÛÏeme dát podle jeho
poÏehnání. Skuteãnû dávat v Kristo-
vû duchu znamená skuteãnû Ïít.

PoÏehnání pro sbor. Je nezbytné, aby
sbor pfiijal biblick˘ plán správcov-
ství. Trvalé a systematické dávání
ãlenÛ církve se podobá cviãení. V˘-
sledkem je silnûj‰í sbor, kter˘ vífií
Kristovo poÏehnání, jenÏ od nûj pfii-
jal, a kter˘ ochotnû odpovídá na ja-

koukoli potfiebu BoÏího díla. Sbor
bude mít odpovídající finanãní
prostfiedky pro podporu kazatelské
sluÏby, pro ‰ífiení BoÏího království
nejen v bezprostfiedním okolí, ale
také pro podporu evangelizace i v ji-
n˘ch ãástech svûta. Ochotnû pak
nabídne Bohu svÛj ãas, schopnosti
a prostfiedky z lásky a vdûãnosti za
jeho poÏehnání.

Na základû Kristova uji‰tûní, Ïe se
vrátí, kdyÏ bude evangelium o krá-
lovství kázáno „na svûdectví v‰em ná-
rodÛm“ (Mt 24,14), jsou v‰ichni lidé
zváni, aby se stali správci a jeho spo-
lupracovníky. Tak se svûdectví církve
stane mocn˘m poÏehnáním pro svût
a jeho vûrní správci se budou rado-
vat, kdyÏ uvidí, Ïe se poÏehnání evan-
gelia dostává i druh˘m.

KfiesÈanské správcovství
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Poznámky

1. Webster’s New Universal Unabridged Dictionary,
2. vyd., 1979, str. 1786.

2. SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 1425.
3. TamtéÏ.
4. Paul G. Smith, Managing God’s Goods

(Nashville: Southern Pub. Assn., 1973), str.
21.

5. Viz C. G. Tuland, „Tithing in the New
Testament“, Ministry, fiíjen 1961, str. 12.

6. Napfi.: V Exodu 27,20 dal BÛh zvlá‰tní po-
kyny ohlednû zaji‰tûní olivového oleje pro
lampy. Bylo trvalou povinností zajistit olej
na bohosluÏebném místû, aby tak mohl
fiádnû slouÏit svému úãelu. Av‰ak tento pro-
vozní v˘daj nebyl hrazen z desátkÛ. Viz také
E. White, Counsels on Stewardship (Washing-

ton, D. C.: Review and Herald, 1940), str.
102.103. E. Whiteová fiíká, Ïe by uãitelé
Bible ve ‰kolách spravovan˘ch církví mûli
b˘t placeni z desátkÛ (tamtéÏ, str. 103), ale
desátky by se nemûly pouÏívat na dal‰í
„‰kolní úãely“ – studentské pÛjãky nebo na
podporu kniÏních evangelistÛ (E. White,
Testimonies, sv. 9, str. 248.249; E. White,
Selected Messages, kniha 2, str. 209). Tyto ob-
lasti BoÏího díla by se mûly podporovat
z darÛ.

7. T. H. Jemison uãinil nûkteré velice praktic-
ké návrhy, jak vypoãítat desátky. Napsal:
„Vypoãítat desátek z platu je jednoduché.
Zpravidla neexistují Ïádné ‘náklady’ – tedy
v˘daje pro vytvofiení pfiíjmu, které by bylo
tfieba odeãíst. Deset procent z platu tvofií
desátek...
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Vypoãítání desátku z pfiíjmu z podnikání se
do urãité míry li‰í od desátku z platu.
Pfiedtím, neÏ si podnikatel vypoãítá desátek,
odeãte od zisku skuteãné náklady. Do ná-
kladÛ patfií: mzdy zamûstnancÛ, poplatky za
teplo, svûtlo, poji‰tûní, nájem nebo daÀ
z nemovitosti a podobné poloÏky. Tento od-
poãet samozfiejmû nezahrnuje Ïádné osob-
ní nebo rodinné v˘daje.
Farmáfi odpoãítává tyto své v˘daje: mzdy,
hnojivo, opravy, úrok, danû a podobné vû-
ci. Do svého pfiíjmu by v‰ak mûl zapoãítat
produkty farmy, které pouÏívá jeho rodina,
protoÏe ty sniÏují rodinné Ïivotní náklady
a jsou vlastnû pfiíjmem. Podobn˘ postup by
mûli zachovávat v˘robci, investofii a du‰ev-
nû pracující lidé. Vést pfiesné úãetnictví je
dnes nezbytné pfii kaÏdé podnikatelské
ãinnosti; proto je snadné vypoãítat desátek
z podnikatelského pfiíjmu a obchodního
zisku. Nûktefií podnikatelé zahrnují svÛj v˘-
poãet desátkÛ do bûÏného systému úãet-
nictví.
Nûkdy Ïena, jejíÏ manÏel neplatí desátek,
zjistí, Ïe je pro ni obtíÏné desátek vypoãí-
tat. V nûkter˘ch pfiípadech jej mÛÏe platit
z penûz, které dostala na v˘daje v domác-
nosti. V jin˘ch pfiípadech jí to mÛÏe man-
Ïel zakázat. V takové situaci by mûla platit
desátky pouze z prostfiedkÛ, které vydûla-
la navíc nebo pfiijala jako dar. ‘VÏdyÈ je-li
zde tato ochota, pak je dar pfied Bohem
cenn˘ podle toho, co kdo má, ne podle
toho, co nemá.’ (2 K 8,12)“ (Christian Be-
liefs, str. 267)

8. Nûktefií vykladaãi Bible se domnívají, Ïe
Izraelci dávali pfiinejmen‰ím dvojí desátky
(nûktefií se domnívají, Ïe trojí) kromû rÛz-
n˘ch darÛ. O prvním desátku Hospodin fiekl:
„LéviovcÛm dávám v Izraeli za dûdictví v‰ech-
ny desátky za jejich sluÏbu, neboÈ oni konají
sluÏbu pfii stanu setkávání.“ (Nu 18,21) Ale
o druhém desátku Hospodin fiíká: „Na místû,
které si on vyvolí, aby tam pfieb˘valo jeho jmé-
no, bude‰ jíst pfied Hospodinem, sv˘m
Bohem, desátky ze svého obilí, mo‰tu a ãer-
stvého oleje i prvorozen˘ch kusÛ svého skotu
a bravu, aby ses uãil bát Hospodina, svého
Boha, po v‰echny dny.“ (Dt 14,23) Dva ze tfií
rokÛ mûli Izraelité pfiiná‰et do svatynû tento
desátek nebo jemu úmûrn˘ penûÏit˘ obnos.
Zde se mûl pouÏít pfii oslavách svátkÛ nebo
na podporu LévijcÛ, cizincÛ, sirotkÛ a vdov.
KaÏd˘ tfietí rok mûl Izraelita tento druh˘ de-
sátek vyuÏít doma a pohostit Lévijce a chudé-
ho. Druh˘ desátek se tedy pouÏíval pro dob-
roãinné úãely a pro pohostinnost (Dt 14,27-
29; 26,12). Viz E. Whiteová, Patriarchové a pro-
roci, str. 395; „Tithe“, SDA Bible Dictionary, rev.
vyd., str. 1127.

9. Srov. E. White, Testimonies, sv. 3, str. 392.
10. Z biblického pohledu – mít nûjakou vûc ne-

znamená, Ïe ji vlastním. Postoj, jak˘ jsme
zaujali k desátkÛm ukazuje, zda uznáváme,
Ïe jsme pouze hospodáfii, a nebo si dûláme
nárok i na vlastnictví.

11. Froom, „Stewardship in Its Larger Aspects“,
Ministry, str. 20.

12. E. White, Testimonies, sv. 4, str. 19.
13. P. G. Smith, str. 72.
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Adventisté sedmého dne věří...

Jsme povoláni, abychom Ïili zboÏnû,
sm˘‰leli, cítili a jednali v souladu se zá-
sadami Písma. Aby Duch svat˘ v nás
mohl utváfiet charakter na‰eho Pána,
úãastníme se jen toho, co podporuje
kfiesÈanskou ãistotu, zdraví a radost ze
Ïivota. To znamená, Ïe i na‰e zábavy
a ãinnost ve volném ãase se fiídí nor-
mami kfiesÈanského vkusu a krásy. Pfii
ve‰kerém respektování kulturních od-
li‰ností má b˘t ná‰ odûv jednoduch˘,
skromn˘ a ãist˘, jak se slu‰í na lidi, je-
jichÏ krása nespoãívá v zevnûj‰ích
ozdobách, ale v ozdobû ‰lechetného
a tichého ducha. To znamená, Ïe se
máme rozumnû starat o své tûlo jako
o chrám Ducha svatého. Kromû pfiimû-
fieného pohybu a odpoãinku máme do-
dávat tûlu nejzdravûj‰í stravu, jakou
mÛÏeme pfiipravit, a zdrÏovat se tûch
pokrmÛ, které Písmo oznaãuje za ne-
ãisté. Alkoholické nápoje, tabák, ne-
zodpovûdné uÏívání drog a narkotik
‰kodí na‰emu tûlu; proto je nemáme
uÏívat. Místo toho se máme zapojit do
v‰eho, co na‰i mysl i tûlo podfiizuje
Kristu, kter˘ má zájem o na‰e zdraví,
radost a ‰tûstí (¤ 12,1.2; 1 J 2,6; Ef
5,1-21; Fp 4,8; 2 K 10,5 a 6,14 - 7,1; 
1 Pt 3,1-4; 1 K 6,19.20 a 10,31; Lv
11,1-47; 3 J 2).

Základní vûrouãné v˘roky, 21
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21
KfiesÈanské jednání – Ïivotní styl
BoÏího následovníka – je vdûãnou
odpovûdí na BoÏí velkolep˘ dar spa-
sení v Kristu. Pavel vyz˘vá v‰echny
kfiesÈany: „Vybízím vás, bratfií, pro
BoÏí milosrdenství, abyste sami sebe
pfiiná‰eli jako Ïivou, svatou, Bohu
milou obûÈ, to aÈ je va‰e pravá boho-
sluÏba. A nepfiizpÛsobujte se tomuto
vûku, n˘brÏ promûÀujte se obnovou
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co
je vÛle BoÏí, co je dobré, Bohu milé
a dokonalé.“ (¤ 12,1.2) KfiesÈané te-
dy ochotnû chrání a rozvíjejí své tû-
lesné, du‰evní i duchovní schopnos-
ti, aby mohli Ïít ke cti svého Stvo-
fiitele a Vykupitele.

Kristus se modlil: „Neprosím, abys
je vzal ze svûta, ale abys je zachoval

333

Křesťanský
způsob 
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od zlého. Nejsou ze svûta, jako ani
já nejsem ze svûta.“ (J 17,15.16) Jak
mÛÏe b˘t kfiesÈan souãasnû ve svûtû,
a pfiitom neb˘t ze svûta? V ãem by se
mûl Ïivotní styl kfiesÈana li‰it od
svûtského zpÛsobu Ïivota?

KfiesÈané by mûli Ïít odli‰nû ne
proto, aby se li‰ili, ale proto, Ïe je
BÛh povolal k Ïivotu podle urãit˘ch
zásad. Tento Ïivotní styl, ke kterému
jsou povoláni, jim umoÏÀuje plnû
rozvinout v‰echny schopnosti, které
jako BoÏí stvofiení mají a úãinnû se
tak zapojit do jeho sluÏby. Odli‰nost
také napomáhá jejich poslání, tj.
slouÏit svûtu – b˘t v nûm svûtlem
a solí. Jakou cenu má v‰ak sÛl, kdyÏ
pozbude chuti, a svûtlo, které se ne-
li‰í od tmy?

Kristus je na‰ím pfiíkladem. Ve
svém Ïivotû se tak dokonale ztotoÏ-
nil se svûtem, Ïe ho nûktefií lidé ob-
vinili, Ïe je „milovník hodÛ a pitek“
(Mt 11,19). On v‰ak takov˘ nebyl. Îil
podle BoÏích zásad tak dÛslednû,
Ïe ho nikdo nemohl usvûdãit z hfií-
chu (J 8,46).

ZpÛsob Ïivota a spasení

Pfii posuzování toho, co je vhodné
jednání, bychom se mûli vyhnout
dvûma extrémÛm. Prvním je to,
kdyÏ ãlovûk pfiijetím a uplatÀová-
ním urãit˘ch pravidel chce dosáh-
nout spasení. Pavel tento extrém

shrnuje slovy: „Odlouãili jste se od
Krista vy v‰ichni, ktefií chcete dojít
ospravedlnûní na základû zákona,
pozbyli jste milosti.“ (Ga 5,4)

Opaãn˘m extrémem je názor, Ïe
kdyÏ nás skutky nespasí, vÛbec na
nich nezáleÏí – to, co ãlovûk dûlá, ne-
ní podstatné. Také o tomto extrému
Pavel hovofií: „Bratfií, vy jste byli po-
voláni ke svobodû. Ta svoboda v‰ak
nesmí b˘t záminkou vracet se ke sta-
r˘m zpÛsobÛm.“ (Ga 5,13) KdyÏ se
kaÏd˘ vûfiící fiídí pouze vlastním svû-
domím, pak „nedochází ke káznûní
spoluvûfiících v souladu s Matou‰em
18 a listem Galatsk˘m 6,1.2. Církev
uÏ není tûlem Kristov˘m, ve kterém
existuje láska a vzájemná péãe, ale je
pouze seskupením nezávisl˘ch jed-
notlivcÛ, kde si kaÏd˘ jde svou vlastní
cestou, aniÏ by na sebe vzal odpo-
vûdnost za svého bliÏního nebo o nûj
projevoval jak˘koli zájem.“1

I kdyÏ je na‰e jednání úzce pro-
pojeno s duchovním Ïivotem, nikdy
nemÛÏeme získat spasení na zákla-
dû toho, Ïe budeme jednat správnû.
KfiesÈansk˘ zpÛsob Ïivota je pfiiroze-
n˘m ovocem spasení a je zaloÏen na
tom, co pro nás Kristus vykonal na
Golgotû.

Chrám Ducha svatého

Nejen církev, ale i jednotliví kfies-
Èané jsou chrámem, ve kterém pfie-
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b˘vá Duch svat˘: „âi snad nevíte,
Ïe va‰e tûlo je chrámem Ducha sva-
tého, kter˘ ve vás pfieb˘vá a jejÏ
máte od Boha? Nepatfiíte sami so-
bû!“ (1 K 6,19) 

KfiesÈané tedy pûstují dobré zdra-
votní návyky, aby chránili fiídící cent-
rum svého chrámu tûla – svou mysl,
jenÏ je místem, kde pfieb˘vá Duch
svat˘. Z tohoto dÛvodu adventisté se-
dmého dne – bûhem minul˘ch 100
let – zdÛrazÀovali dÛleÏitost správ-
n˘ch zdravotních návykÛ.2 Toto úsilí
pfiineslo své plody. Nedávné v˘zku-
my ukazují, Ïe ve srovnání s bûÏnou
populací je u adventistÛ men‰í prav-
dûpodobnost vzniku vût‰iny závaÏ-
nûj‰ích onemocnûní.3

Jako kfiesÈané peãujeme jak o du-
chovní, tak i o fyzickou stránku lid-
ského Ïivota. JeÏí‰, ná‰ vzor, uzdra-
voval „kaÏdou nemoc a kaÏdou
chorobu v lidu“ (Mt 4,23).

Bible se dívá na ãlovûka jako na ce-
lek (kapitola 7 této knihy). „Protiklad
mezi duchovní a tûlesnou stránkou
je Bibli cizí.“4 BoÏí v˘zva ke svatosti se
t˘ká tûlesného, ale i duchovního
zdraví. Susannah Wesleyová, matka
zakladatele metodismu, tento prin-
cip v˘stiÏnû shrnula: „Cokoli, co osla-
buje rozum, naru‰uje citlivost svû-
domí, zatemÀuje vnímání Boha, sni-
Ïuje sílu a schopnost ovládat tûlo
myslí, je ‰patné, i kdyÏ to samo o so-
bû mÛÏe b˘t jakkoli ne‰kodné.“5

BoÏí zákony, mezi které patfií i zá-
kony zdravotní, nejsou svévolné.
Stvofiitel je dal proto, abychom se
mohli co nejvíce radovat ze Ïivota.
Nepfiítel satan chce zniãit na‰e zdra-
ví, na‰i radost, du‰evní pokoj a na-
konec nás zahubit cele (J 10,10).

BoÏí poÏehnání pro plné zdraví

Zdali dosáhneme tohoto zdraví, zá-
leÏí na dodrÏení nûkolika jednodu-
ch˘ch, ale úãinn˘ch, Bohem dan˘ch
principÛ. Nûkteré zásady jsou sa-
mozfiejmé a vût‰ina lidí s nimi sou-
hlasí. Jiné, jako napfiíklad správná
strava, jsou pfiijímány hÛfie, protoÏe
vyÏadují urãité znalosti a návyky,
které tvofií základ na‰eho Ïivotního
stylu. Z tohoto dÛvodu budeme vû-
novat více prostoru tûm principÛm,
které jsou buì nepochopeny, zpo-
chybÀovány nebo jsou odmítány.6

PoÏehnání tûlesného cviãení. Pravidel-
né cviãení je jednoduch˘m návo-
dem pro pevnûj‰í tûlo, zbavení se
stresu, zv˘‰ení síly, zdravûj‰í kÛÏi,
vût‰í sebedÛvûru, udrÏení pfiimûfie-
né váhy, zlep‰ení trávení a vymû‰o-
vání, sníÏení deprese, sníÏení rizika
vzniku srdeãního onemocnûní a ra-
koviny. Cviãení není volitelnou al-
ternativou, ale je nezbytné pro udr-
Ïení optimálního zdraví – fyzického
i du‰evního.7

KfiesÈansk˘ zpÛsob Ïivota
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UÏiteãná ãinnost vede k prospû-
chu; neãinnost a lenivost pfiiná‰í
nouzi (Pfi 6,6-11; 14,23). BÛh dal jiÏ
prvním lidem ãinnost – mûli peão-
vat o svÛj rajsk˘ domov (Gn 2,5.15;
3,19). Samotn˘ Kristus dal pfiíklad
tím, Ïe tûlesnû pracoval. Po vût‰inu
svého Ïivota manuálnû pracoval ja-
ko tesafi a bûhem své sluÏby chodil
po cestách v Palestinû.8

PoÏehnání slunce. Svûtlo je pro Ïivot
nezbytné (Gn 1,3). Slunce podpo-
ruje tvorbu látek, které na‰emu tû-
lu dávají v˘Ïivu a energii a uvolÀují
kyslík, jenÏ je nutn˘ k na‰emu Ïivo-
tu. Sluneãní paprsky podporují
zdraví a pfiiná‰ejí uzdravení.

PoÏehnání vody. Lidské tûlo je tvofie-
no ze 75 % vodou. Tato Ïivotodárná
tekutina se v‰ak neustále vyluãuje
spolu s vydechovan˘m vzduchem,
pocením a odpadními produkty. Pití
‰esti aÏ osmi sklenic ãisté vody dennû
pomáhá udrÏovat tûlesnou i du‰evní
pohodu. Jinou dÛleÏitou funkcí vody
je oãi‰Èování tûla a relaxace.

PoÏehnání ãerstvého vzduchu. Pros-
tfiedí zneãi‰tûného vzduchu, aÈ uÏ
doma nebo mimo domov, zpÛsobu-
je, Ïe krev nepfiená‰í dostateãné
mnoÏství kyslíku potfiebného k do-
konalé funkci bunûk. V˘sledkem
je, Ïe ãlovûk je ménû pozorn˘ a vní-

mav˘. Proto je dÛleÏité kaÏd˘ den
udûlat v‰echno pro zabezpeãení
dostateãného mnoÏství ãerstvého
vzduchu.

PoÏehnání stfiídmého Ïivota bez drog
a povzbuzujících prostfiedkÛ. Drogy
zaplavily na‰i spoleãnost, protoÏe
ãlovûka povzbuzují a zbavují stresu
i bolesti. KfiesÈané jsou neustále ob-
klopeni lákavou reklamou na pou-
Ïívání drog. Dokonce i mnoho nevin-
nû vyhlíÏejících oblíben˘ch nápojÛ
obsahuje drogy: káva, ãaj, Coca-cola
obsahují kofein9 a objevují se také
ovocné nápoje s nízk˘m obsahem
alkoholu. V˘zkumy ukazují, Ïe mé-
nû ‰kodlivé drogy postupnû vedou
k silnûj‰ím drogám po‰kozujícím
mozek. Rozumn˘ kfiesÈan se zfiekne
v‰eho, co je ‰kodlivé a bude stfiídmû
pouÏívat to, co je dobré.

1. Tabák. Tabák v jakékoli podobû
je pomalu pÛsobícím jedem, kter˘
má ‰kodlivé úãinky na tûlesné, du-
‰evní a morální zdraví ãlovûka. Zpo-
ãátku jsou jeho úãinky témûfi ne-
znatelné. PÛsobí dráÏdivû, pak
ochromuje nervy, a tak oslabuje a za-
temÀuje mozek.

Lidé, ktefií pouÏívají tabák, poma-
lu páchají sebevraÏdu,10 a tak pfie-
stupují ‰esté pfiikázání: „Nezabije‰.“
(Ex 20,13)

2. Alkoholické nápoje. Alkohol je
jednou z nejvíce uÏívan˘ch drog.
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Zniãil nespoãetné milióny lidí. ·kodí
ne pouze tûm, kdo ho uÏívají, ale vy-
bírá si svou daÀ od celé spoleãnosti.
Jeho dÛsledkem jsou zniãené domo-
vy, tragické nehody a chudoba.

BÛh k nám promlouvá prostfied-
nictvím na‰i mysli, a proto je dobré
pamatovat na to, Ïe alkohol nepfiíz-
nivû ovlivÀuje ãinnost mozku. KdyÏ
se zvy‰uje hladina alkoholu v krvi,
projevuje se postupnû následující:
ztráta koordinace, zmatenost, dez-
orientace, apatie, necitlivost, hlu-
boké bezvûdomí a smrt. Pravidelné
pití alkoholick˘ch nápojÛ nakonec
zpÛsobuje ztrátu pamûti, úsudku
a schopnosti uãení.11

Nûkteré pfiíbûhy v Bibli, které ho-
vofií o pouÏití alkoholick˘ch nápo-
jÛ, mohou vyvolávat dojem, Ïe BÛh
jejich pouÏívání schvaluje. Nicmé-
nû Písmo také naznaãuje, Ïe v Bo-
Ïím lidu se projevovaly takové spo-
leãenské zvyky jako rozvod, polyga-
mie a otroctví – tedy vûci, které BÛh
jistû neschvaloval. Pfii v˘kladu tako-
v˘ch textÛ Písma bychom nemûli
zapomenout, Ïe BÛh neschvaluje
v‰echno, co pfiipou‰tí.

JeÏí‰ova odpovûì na otázku, proã
MojÏí‰ dovolil rozvod, ukazuje na
stejn˘ princip v˘kladu. ¤ekl: „Pro
tvrdost va‰eho srdce vám MojÏí‰ do-
volil propustit manÏelku. Od poãát-
ku to v‰ak nebylo.“ (Mt 19,8)12 Za-
hrada Eden je BoÏím modelem

a evangelium nás chce k nûmu pfii-
vést. PoÏívání alkoholu, stejnû jako
i uvedené zpÛsoby jednání, nebyly
souãástí pÛvodního BoÏího plá-
nu.13

3. Jiné drogy a narkotika. Existuje
mnoho dal‰ích ‰kodliv˘ch drog
a narkotik, které niãí lidské Ïivo-
ty.14 Opravdoví kfiesÈané, ktefií hle-
dí na Krista, budou sv˘m tûlem ne-
ustále oslavovat Boha s vûdomím,
Ïe jsou BoÏím vzácn˘m vlastnictvím
a Ïe byli vykoupeni Kristovou dra-
hou krví.

PoÏehnání odpoãinku. Pro zdraví tûla
a mysli je pfiimûfien˘ odpoãinek ne-
zbytn˘. KristÛv soucitn˘ pokyn, kte-
r˘m zval své unavené uãedníky, je
urãen i nám: „Pojìte sami stranou
na pusté místo a trochu si odpoãiÀ-
te!“ (Mk 6,31) Chvíle odpoãinku
poskytuje potfiebn˘ klid pro spole-
ãenství s Bohem: „Upokojte se
a vûzte, Ïe jsem já BÛh.“ (Î 46,11;
Kral.) BÛh zdÛrazÀuje dÛleÏitost
odpoãinku tím, Ïe oddûlil sedm˘
den t˘dne jako den odpoãinku (Ex
20,10).

Odpoãinek je víc neÏ jen spánek
nebo pfieru‰ení pravidelné práce.
Zahrnuje v sobû zpÛsob, jak˘m trá-
víme svÛj voln˘ ãas. Únava není vÏdy
zpÛsobena stresem nebo tím, Ïe
pracujeme pfiíli‰ tûÏce nebo pfiíli‰
dlouho. Na‰i mysl mÛÏe vyãerpat
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pfiíli‰ mnoho podnûtÛ ze sdûlova-
cích prostfiedkÛ, nemoc nebo rÛz-
né osobní problémy.

Rekreace je v nejvlastnûj‰ím slova
smyslu nov˘m stvofiením. Posiluje,
buduje a obãerstvuje mysl i tûlo
a pfiipravuje tak vûfiící, aby se mohli
v nové síle vrátit ke svému zamûst-
nání. KfiesÈané, ktefií chtûjí proÏívat
svÛj Ïivot co nejlépe, by se mûli vû-
novat takovému zpÛsobu rekreace
a zábavy, která posílí jejich spojení
s Kristem a zlep‰í jejich zdraví.

Písmo stanovuje následující prin-
cip, kter˘ pomáhá kfiesÈanÛm vy-
brat vhodn˘ zpÛsob rekreace: „Ne-
milujte svût ani to, co je ve svûtû.
Miluje-li kdo svût, láska Otcova
v nûm není. NeboÈ v‰echno, co je
ve svûtû, po ãem dychtí ãlovûk a co
chtûjí jeho oãi a na ãem si v Ïivotû
zakládá, není z Otce, ale ze svûta.“
(1 J 2,15.16)

1. Kino, televize, rozhlas, video. Tyto
prostfiedky mohou mít v˘znamn˘
v˘chovn˘ dopad. „Zmûnily my‰len-
kové klima na‰eho moderního svû-
ta a zprostfiedkovávají nám ‰ir‰í styk
s Ïivotem, zpÛsobem my‰lení lidí,
s událostmi po celé zemi.“15 KfiesÈan
si uvûdomuje, Ïe televize a video
mají na Ïivot ãlovûka vût‰í vliv neÏ
jakákoli jiná ãinnost.

Îel, video a televize s témûfi ne-
pfietrÏit˘m uvádûním hran˘ch pofia-
dÛ pfiiná‰í vliv, kter˘ není ani pro-

spû‰n˘ ani povzná‰ející. Pokud si
neumíme vybrat a rozhodnout se,
„vnese rozhlas a televize do na‰ich
domovÛ programy a zábavy laciné-
ho a neãistého druhu“.16 Vûrn˘
kfiesÈan se odvrátí od nezdrav˘ch,
násiln˘ch a smysln˘ch filmÛ a tele-
vizních pofiadÛ.

Audiovizuální prostfiedky nejsou
samy o sobû zlé. Stejné prostfiedky,
které pfiedstavují hloubku lidské
hfií‰nosti pomáhají zvûstovat evan-
gelium o spasení. Vysílá se také
mnoho jin˘ch hodnotn˘ch progra-
mÛ. Lidé v‰ak mohou zneuÏívat
i dobré programy k tomu, aby se vy-
hnuli Ïivotní odpovûdnosti. Kfies-
Èané nebudou usilovat pouze o sta-
novení zásad, které pomáhají urãit,
na co se budou dívat, ale také pro
sledování stanoví urãité ãasové ome-
zení, aby tím neutrpûly spoleãenské
vztahy a zodpovûdnosti Ïivota. Po-
kud si neumíme vybrat nebo nemá-
me sílu ovládat tyto prostfiedky, je
mnohem lep‰í se bez nich zcela obe-
jít, neÏ dopustit, aby ovládaly ná‰ Ïi-
vot, poskvrnily na‰i mysl, nebo nás
obíraly o velké mnoÏství ãasu (Mt
5,29.30).

Co se t˘ká na‰eho uvaÏování o Kris-
tu, dÛleÏit˘ biblick˘ princip fiíká:
„Jsme promûÀováni k jeho obrazu ve
stále vût‰í slávû.“ (2 K 3,18) Na co
hledíme, podle toho se také mûní-
me. KfiesÈané musí mít neustále na
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pamûti, Ïe tento princip platí i v ne-
gativním smyslu. Filmy podrobnû po-
pisující hfiích a zloãiny lidstva – vraÏ-
dy, cizoloÏství, loupeÏe a jiné druhy
neãestného jednání – pfiispívají
k souãasnému úpadku mravnosti.

Pavel stanovuje princip, kter˘ nám
pomáhá rozpoznat zpÛsob hodnot-
né rekreace: „Koneãnû, bratfií, pfie-
m˘‰lejte o v‰em, co je pravdivé, ãest-
né, spravedlivé, ãisté, cokoli je hod-
né lásky, co má dobrou povûst, co
se povaÏuje za ctnost a co sklízí po-
chvalu.“ (Fp 4,8)

2. Literatura a hudba. Stejné vzne-
‰ené zásady se vztahují i na ãetbu
a hudbu kfiesÈana. Hudba je BoÏí
dar, kter˘ vzbuzuje ãisté, u‰lechtilé
a povzná‰ející my‰lenky. Dobrá
hudba prohlubuje ty nejkrásnûj‰í
povahové vlastnosti.

Naproti tomu, znehodnocená
hudba „niãí rytmus du‰e a demora-
lizuje“. Proto se Kristovi následo-
vníci budou vyh˘bat jak˘mkoliv
projevÛm, které vyjadfiují nesmysl-
né nebo povrchní pocity.17 KfiesÈané
neposlouchají hudbu s dvojsmysl-
n˘m textem nebo svÛdnou melodií
(¤ 13,11-14; 1 Pt 2,11).18

I ãetba nabízí mnohé hodnoty.
Existuje mnoho dobré literatury,
která rozvíjí mysl a roz‰ifiuje obzor.
Existuje ale také záplava „‰patné li-
teratury, ãasto velmi pfiitaÏlivé, ale
‰kodící na‰í mysli a mravÛm. Divo-

ké pfiíbûhy, mravní uvolnûnost, aÈ
jiÏ skuteãná nebo smy‰lená“, jsou
pro vûfiícího nevhodné, protoÏe
vzbuzují nechuÈ k Ïivotnímu stylu,
kter˘ je u‰lechtil˘, poctiv˘ a ãist˘,
a brání tak rozvoji spoleãenství
s Kristem.19

3. Nepfiijatelná ãinnost. Adventisté
také uãí, Ïe hazardní hry, hraní ka-
ret, nav‰tûvování nevhodn˘ch diva-
delních pfiedstavení a tanec patfií
mezi ãinnosti, kter˘m je tfieba se vy-
hnout (1 J 2,15-17). Nedoporuãují
trávit ãas sledováním sportovních
pofiadÛ naplnûn˘ch násilím (Fp
4,8). Jakákoli ãinnost, která oslabu-
je ná‰ vztah k na‰emu Pánu a zpÛ-
sobuje, Ïe ztrácíme ze zfietele vûãné
zájmy, umoÏÀuje satanovi nás spou-
távat. KfiesÈané se budou radûji
úãastnit zdrav˘ch zpÛsobÛ vyuÏití
volného ãasu, které skuteãnû obno-
ví jejich tûlesné, du‰evní a duchov-
ní síly.

PoÏehnání v˘Ïivné stravy. Prvnímu pá-
ru lidí dal Stvofiitel ideální stravu:
„Dal jsem vám na celé zemi kaÏdou
bylinu nesoucí semena i kaÏd˘ strom,
na nûmÏ rostou plody se semeny. To
budete mít za pokrm.“ (Gn 1,29) Po
pádu do hfiíchu BÛh k jejich stravû
pfiidal „polní byliny“ (Gn 3,18).

Dne‰ní zdravotní problémy jsou
spojeny s degenerativními onemoc-
nûními, jejichÏ poãátek lze hledat
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ve stravû a Ïivotním stylu. PÛvodní
stravu, kterou BÛh pro ãlovûka pfii-
pravil, tvofiily obilniny, ovoce, ofie-
chy a zelenina. Tato strava poskytu-
je v‰echny potfiebné Ïiviny, které
podporují optimální zdraví.

1. PÛvodní strava. Bible neodsuzuje
jedení masa zvífiat, která jsou ozna-
ãena jako ãistá. BoÏí pÛvodní strava
daná ãlovûku nezahrnovala masitou
stravu, protoÏe nebylo BoÏím zámû-
rem brát zvífiatÛm Ïivot, a protoÏe vy-
váÏená vegetariánská strava je pro
zdraví nejlep‰í. O této skuteãnosti vû-
da podává stále více dÛkazÛ.20 Lidé,
ktefií jedí Ïivoãi‰né produkty obsahu-
jící choroboplodné bakterie nebo vi-
ry, po‰kozují své zdraví.21 Odhaduje
se, Ïe kaÏd˘ rok, trpí miliony lidí
otravou z drÛbeÏího masa, protoÏe
kontrola neodhalí nákazu masa sal-
monelou a jin˘mi mikroorganismy.22

Nûktefií odborníci se domnívají, Ïe
„bakteriální nákaza v potravinách
pfiedstavuje pro zdraví vût‰í riziko
neÏ chemické pfiísady a konzervaãní
ãinidla“, a oãekávají nárÛst v˘skytu
onemocnûní zpÛsoben˘ch tûmito
bakteriemi.23

Navíc studie uskuteãnûné v ne-
dávn˘ch letech naznaãují, Ïe zv˘‰e-
ná spotfieba masa mÛÏe zpÛsobit
i nárÛst v˘skytu aterosklerózy, rako-
viny, poruchy ãinnosti ledvin, osteo-
porózy, trichinózy a mÛÏe také zkrá-
tit délku Ïivota.24

Strava, kterou BÛh lidem urãil v za-
hradû Eden – vegetariánská strava –
je ideální, nûkdy v‰ak není moÏné
tohoto ideálu dosáhnout. Za tako-
v˘ch okolností lidé, ktefií si chtûjí
zachovat optimální zdraví, budou
jíst nejlep‰í dostupnou stravu.

2. âisté a neãisté pokrmy. BÛh dovo-
lil lidem jíst maso aÏ po potopû. Pro-
toÏe ve‰keré rostlinstvo bylo zniãeno,
BÛh dovolil, aby Noe a jeho rodina
jedli masitou stravu s tím, Ïe nebu-
dou jíst maso s krví (Gn 9,3-5).

Dal‰í podmínkou, kterou podle
Písma BÛh urãil Noemovi a jeho
rodinû bylo, Ïe mohli jíst pouze ta
zvífiata, která BÛh oznaãil jako
ãistá. âistá zvífiata potfiebovali Noe
a jeho rodina pro svou obÏivu
a k obûtem (Gn 8,20). Proto BÛh
Noemovi nafiídil, aby vzal s sebou
do archy sedm párÛ z kaÏdého dru-
hu ãist˘ch zvífiat a jen jeden pár
z kaÏdého druhu neãist˘ch zvífiat
(Gn 7,2.3). V Leviticu 11 a Deute-
ronomiu 14 najdeme rozsáhlej‰í
v˘klad o ãist˘ch a neãist˘ch zvífia-
tech.25

Neãistá zvífiata svou pfiirozeností
neposkytují lidem nejlep‰í stravu.
Mnohá z nich jsou dravci nebo mr-
choÏrouti – od lva a prasete aÏ k su-
povi a ‰títovci, Ïijícímu v hlubi-
nách mofie. Pro svÛj zpÛsob Ïivota
jsou pravdûpodobn˘mi pfiena‰eãi
chorob.
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Studie ukázaly, Ïe „kromû mírné-
ho mnoÏství cholesterolu ve vepfio-
vém mase a mûkk˘‰ích, obsahují
oba druhy masa také mnoÏství toxi-
nÛ a nákaz, které zpÛsobují otra-
vu“.26

Tím, Ïe BoÏí lid nejedl maso ne-
ãist˘ch zvífiat, ukázal svou vdûãnost
za vykoupení z poru‰eného a ne-
ãistého svûta, kter˘ ho obklopuje
(Lv 20,24-26; Dt 14,2). Vná‰et co-
koli neãistého do chrámu tûla, kde
pfieb˘vá Duch svat˘, je sníÏením Bo-
Ïího ideálu.

Nov˘ zákon neru‰í rozdíl mezi ãis-
t˘m a neãist˘m masem. Nûktefií lidé
se domnívají, Ïe kdyÏ se o zákonech
ohlednû stravy mluví v Leviticu, pat-
fií k ceremoniálním nebo rituálním
zákonÛm a pro kfiesÈany jiÏ neplatí.
A pfiesto rozli‰ení mezi ãist˘mi a ne-
ãist˘mi zvífiaty sahá aÏ do Noemo-
v˘ch dnÛ – do doby dlouho pfied
tím, neÏ existoval Izrael. Jako zdra-
votní principy mají tyto zákony
o stravû trvalou závaznost.27

3. Pravidelnost, jednoduchost a vyvá-
Ïenost. Úspû‰né reformy ve stravová-
ní je nutné docílit postupnû a do
Ïivota je uvádût rozváÏnû. Dobr˘m
cílem by bylo z na‰í stravy úplnû vy-
louãit nebo pouÏívat jen stfiídmû
potraviny s vysok˘m obsahem tuku
a cukru.

Kromû toho bychom mûli na‰i
stravu, pokud je to moÏné, pfiipra-

vovat co nejjednodu‰‰ím a nejpfiiro-
zenûj‰ím zpÛsobem. Abychom ze
stravy mûli co nejvût‰í uÏitek, mûli
bychom jíst v pravideln˘ch interva-
lech. Pfiíli‰ sloÏitá a dráÏdivá jídla
nejsou tím nejzdravûj‰ím. Mnoho
chuÈov˘ch pfiísad a kofiení zpÛsobu-
je podráÏdûní zaÏívacího traktu28

a jejich pravidelné pouÏívání zpÛ-
sobuje mnoho zdravotních problé-
mÛ.29

KfiesÈan a odûv. BÛh obstaral pro
Adama a Evu první odûv. BÛh ví, Ïe
i my dnes potfiebujeme vhodné ob-
leãení (Mt 6,25-33). Pfii volbû odû-
vu bychom mûli vycházet z principÛ
jednoduchosti, slu‰nosti, praktiãnos-
ti, zdraví a pfiitaÏlivosti.

1. Jednoduchost. KfiesÈanská v˘zva
k jednoduchosti ovlivÀuje také to,
jak se oblékáme. KfiesÈanské svûdec-
tví vyÏaduje jednoduchost.

„ZpÛsob jak˘m se oblékáme, uka-
zuje svûtu, kdo jsme a jací jsme – ne-
jde o zákonem pfiedepsan˘ poÏada-
vek dochovan˘ z viktoriánské doby,
ale o vyjádfiení na‰í lásky k JeÏí‰i.“30

2. Mravnost. KfiesÈané nebudou
niãit krásu svého charakteru mód-
ními styly, které vznikly na základû
„Ïádostí tûla“ (1 J 2,16; Kral.). Pro-
toÏe chtûjí svûdãit druh˘m o Kristu,
budou se oblékat a jednat skromnû,
nebudou zdÛrazÀovat ty ãásti lid-
ského tûla, která vzbuzují sexuální
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touhu. Skromnost podporuje mo-
rálku. Cílem kfiesÈanÛ je oslavovat
Boha, ne sebe.

3. Praktiãnost a ‰etrnost. KfiesÈané
jsou správci finanãních prostfiedkÛ,
které jim svûfiil BÛh, proto by mûli
b˘t ‰etrní a mûli by se vyh˘bat „zlatu,
perlám nebo drah˘m ‰atÛm“ (1 Tm
2,9). ·etrnost v‰ak neznamená ku-
povat nejlevnûj‰í odûvy. Z dlouho-
dobého hlediska je ãasto hospodár-
nûj‰í koupit draÏ‰í obleãení.

4. Zdraví. Zdraví ãlovûka neovliv-
Àuje pouze strava. KfiesÈané se bu-
dou vyh˘bat takovému stylu v odívá-
ní, kter˘ nedostateãnû tûlo chrání
nebo ho svírá, ãi jin˘m zpÛsobem
‰kodí zdraví.

5. Elegance a pfiirozená krása. Kfies-
Èané berou váÏnû varování proti
„p˘‰e Ïivota“ (1 J 2,16; S˘kora). JeÏí‰
o liliích fiekl: „Ani ·alomoun v celé
své nádhefie nebyl tak odûn, jako
jedna z nich.“ (Mt 6,29) Tím ilus-
troval, Ïe nebeskou pfiedstavu krásy
charakterizuje elegance, jednodu-
chost, ãistota a pfiirozená krása. Svût-
ská okázalost, která je patrná v po-
míjivé módû, nemá v BoÏích oãích
cenu (1 Tm 2,9).

KfiesÈané nezískají nevûfiící tím, Ïe
budou vypadat a chovat se jako svût,
ale tím, Ïe budou projevovat pfiitaÏ-
livou a svûÏí odli‰nost. Apo‰tol Petr
Ïenám ohlednû jejich nevûfiících
muÏÛ fiíká: „MÛÏete je beze slov zís-

kat sv˘m jednáním, kdyÏ uvidí vá‰
ãist˘ Ïivot v bázni BoÏí.“ Radí, aby se
vûfiící místo zdobení zevnûj‰ku sou-
stfiedili na rozvíjení toho, „co je
skryto v srdci a co je nepomíjitelné:
tich˘ a pokojn˘ duch, to je pfied Bo-
hem pfievzácné“ (1 Pt 3,1-4). Písmo
uãí, Ïe:

a) Pravou krásu ukazuje charakter.
Jak Petr, tak i Pavel vysvûtlují zá-
kladní principy, kter˘mi se kfiesÈané
mají fiídit v oblasti ozdobování: „Pro
vás se nehodí vnûj‰í ozdoba – splé-
tat si vlasy, ovû‰ovat se zlatem, stfií-
dat odûvy.“ (1 Pt 3,3) „RovnûÏ Ïeny
aÈ se oblékají slu‰nû a zdobí se pro-
stû a stfiízlivû, ne úãesy a zlatem,
perlami nebo drah˘mi ‰aty, n˘brÏ
dobr˘mi skutky, jak se slu‰í na Ïeny,
které se rozhodly pro zboÏn˘ Ïivot.“
(1 Tm 2,9.10)

b) Jednoduchost je v souladu s refor-
mací a oÏivením. KdyÏ Jákob vyzval
svou rodinu, aby se zasvûtili Bohu,
„odevzdali tedy Bohu v‰echny cizí
bÛÏky, které u sebe mûli, i v‰echny
náu‰nice a Jákob je zakopal“ (Gn
35,2.4).31

Po odpadnutí Izraele u zlatého
b˘ãka BÛh pfiikázal: „Nyní v‰ak ze
sebe sloÏte své ozdoby, aÈ vím, jak
mám s vámi naloÏit.“ V pokání „se
tedy Izraelci zbavili v‰ech ozdob“
(Ex 33,5.6). Apo‰tol Pavel jasnû pro-
hla‰uje, Ïe Písmo zaznamenává to-
to odpadnutí „k napomenutí nám,
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které zastihl pfielom vûkÛ“ (1 K
10,11).

c) Dobré správcovství vyÏaduje obû-
tav˘ Ïivot. Zatímco vût‰ina svûta Ïije
v podv˘Ïivû, materializmus staví
kfiesÈany pfied poku‰ení – od dra-
h˘ch odûvÛ, automobilÛ, ‰perkÛ aÏ
k luxusním domÛm. Jednoduchost
Ïivotního stylu a vzhledu staví kfies-
Èany do naprostého protikladu k la-
komství, materializmu a nevkusu
„pohanské“ spoleãnosti 20. století,
která se soustfieìuje více na materi-
ální vûci neÏ na lidi.

Z hlediska tohoto uãení Písma a v˘-
‰e uveden˘ch principÛ jsme toho ná-
zoru, Ïe by se kfiesÈané nemûli ozdo-
bovat ‰perky. Tomu rozumíme tak, Ïe
no‰ení prstenÛ, náu‰nic, náhrdelní-
kÛ, náramkÛ a nápadn˘ch spon do
kravat, manÏetov˘ch knoflíkÛ a bro-
Ïí – i jakéhokoli jiného typu ‰perkÛ,
jejichÏ hlavním úãelem je okázalost –
je zbyteãné a není v souladu s princi-
pem jednoduchosti v ozdobování, ke
kterému nabádá Písmo.32

Písmo spojuje v˘stfiední kosmetiku
s pohanstvím a odpadnutím (2 Kr
9,30; Jr 4,30). Domníváme se, Ïe by
kfiesÈané v otázce kosmetiky mûli
dbát na pfiirozen˘, zdrav˘ zevnûj-
‰ek. JestliÏe Spasitele vyvy‰ujeme
zpÛsobem, jak˘m mluvíme, jedná-
me a jak se oblékáme, staneme se
„magnety“, které budou lidi pfiita-
hovat ke Kristu.33

Principy kfiesÈansk˘ch norem

KfiesÈansk˘ zpÛsob Ïivota je ve v‰ech
sv˘ch projevech odpovûdí na spase-
ní v Kristu. KfiesÈané chtûjí uctívat
Boha a Ïít tak, jak by Ïil JeÏí‰. Aãkoli
se nûktefií lidé na kfiesÈansk˘ Ïivotní
styl dívají jako na seznam zákazÛ,
mûli bychom ho spí‰e chápat jako
fiadu pozitivních principÛ, které se
uplatÀují v rámci spasení. JeÏí‰ zdÛ-
razÀoval, Ïe pfii‰el proto, abychom
my mohli mít Ïivot a mûli ho v hoj-
nosti. Jaké principy nás vedou k pl-
nosti Ïivota? KdyÏ Duch svat˘ vstou-
pí do Ïivota ãlovûka, odehraje se
v nûm rozhodující zmûna, jenÏ je
zfiejmá i tûm, ktefií jsou kolem nûho
(J 3,8). Duch v‰ak nejenom pÛsobí
onu prvotní zmûnu v Ïivotû; jeho
pÛsobení je trvalé. Ovocem Ducha
je láska (Ga 5,22.23). Nejsilnûj‰ím
argumentem ve prospûch kfiesÈan-
ství je milující a mil˘ kfiesÈan.

Îivot s Kristov˘m sm˘‰lením. „NechÈ je
mezi vámi takové sm˘‰lení, jako
v Kristu JeÏí‰i.“ (Fp 2,5) Za jak˘chko-
li okolností – pfiízniv˘ch ãi nepfiízni-
v˘ch – bychom se mûli snaÏit poro-
zumût Kristovû vÛli a jeho sm˘‰lení
a Ïít s ní v souladu (1 K 2,16).

Ellen G. Whiteová pfiipomíná
nádherné v˘sledky Ïivota, kter˘ je
v takovém vztahu proÏíván s Kris-
tem: „Ve‰kerá pravá poslu‰nost vy-
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chází ze srdce. Kristus také konal
v‰echno srdcem. Podvolíme-li se
Kristu, ztotoÏní se s na‰imi my‰len-
kami a cíli, a pfiizpÛsobí na‰e srdce
a mysl své vÛli natolik, Ïe pfii prová-
dûní na‰ich vlastních rozhodnutí
budeme vlastnû poslu‰ni Kristu.
Na‰e vÛle, oãi‰tûná a posvûcená, na-
jde své nejvût‰í potû‰ení v tom, Ïe
bude konat jeho dílo. Poznáme-li
Boha tak, jak je na‰í v˘sadou ho po-
znat, stane se ná‰ Ïivot Ïivotem ne-
ustálé poslu‰nosti. Oceníme-li po-
vahu Kristovu a budeme-li mít spo-
leãenství s Bohem, stane se nám
hfiích odporn˘.“34

Îivot k BoÏí chvále a slávû. BÛh pro
nás udûlal v‰echno. Jeden ze zpÛso-
bÛ, jak mu mÛÏeme projevit svou
vdûãnost spoãívá v tom, Ïe jej bude-
me chválit a oslavovat.

Îalmy tuto stránku duchovního Ïi-
vota silnû zdÛrazÀují. „VyhlíÏím tû ve
svatyni, chci spatfiit tvoji sílu a slávu;
tvé milosrdenství je lep‰í neÏ Ïivot,
mé rty tû chválí zpûvem. Proto ti Ïeh-
nám po cel˘ Ïivot, v tvém jménu po-
zvedám dlanû. Má du‰e se sytí nej-
tuãnûj‰í stravou, moje rty plesají, má
ústa zpívají chválu.“ (Î 63,2-6)

Takov˘ postoj chvály pomáhá
kfiesÈanovi udrÏet správn˘ pohled
i na ostatní záleÏitosti Ïivota. KdyÏ
hledíme na ukfiiÏovaného Spasite-
le, kter˘ nás vysvobodil ze smrti

a zachránil z moci hfiíchu, probouzí
se v nás touha ke konání toho, „co
se mu líbí“ (1 J 3,22; srov. Ef 5,10).
KfiesÈané neÏijí „sami sobû, n˘brÏ
tomu, kdo za nû zemfiel“ (2 K 5,15).
KaÏd˘ prav˘ kfiesÈan dává Bohu prv-
ní místo ve v‰em, co koná, na co
myslí, co fiíká a po ãem touÏí. Pfied
sv˘m Vykupitelem nemá Ïádné jiné
bohy (1 K 10,31).

Îivot jako pfiíklad. Pavel fiíká: „Ne-
buìte kamenem úrazu [pro niko-
ho].“ (1 K 10,32) „Proto i já se vÏdy
snaÏím zachovat neporu‰ené svûdo-
mí pfied Bohem i lidmi.“ (Sk 24,16)
JestliÏe ná‰ pfiíklad povede ostatní
k hfiíchu, stáváme se kamenem úra-
zu pro ty, za které Kristus zemfiel.
„Kdo fiíká, Ïe v nûm zÛstává, musí
Ïít tak, jak Ïil on.“ (1 J 2,6)

Îivot sluÏby. Hlavním smyslem kfies-
Èanského Ïivota je záchrana ztrace-
n˘ch lidí. Pavel fiekl: „Já se také sna-
Ïím v‰em vyjít vstfiíc. Nehledám
svÛj vlastní prospûch, n˘brÏ pro-
spûch mnoh˘ch, aby byli spaseni.“
(1 K 10,33; srov. Mt 20,28)

PoÏadavky a smûrnice

Îivotní styl ãlovûka má vliv na jeho
duchovní zku‰enost a svûdectví. Cír-
kev proto stanovila urãitá pravidla Ïi-
votního stylu jako minimální pod-
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mínky pro ty, kdo se chtûjí stát ãleny
církve. Tyto poÏadavky zahrnují neu-
Ïívání tabáku, alkoholick˘ch nápojÛ,
drog a masa neãist˘ch zvífiat; k tomu
se pojí svûdectví o rostoucí kfiesÈan-
ské zku‰enosti v otázkách oblékání
a vyuÏívání volného ãasu. Tyto mini-
mální poÏadavky nezahrnují v‰e z Bo-
Ïího ideálu pro vûfiícího. Oznaãují
pouze nezbytné první kroky v rozví-
jení rostoucí a Ïivé kfiesÈanské zku‰e-
nosti. Tyto zásady také poskytují zá-
klad, kter˘ je nezbytn˘ pro jednotu
spoleãenství vûfiících.

Rozvoj kfiesÈanského zpÛsobu Ïivo-
ta „k BoÏí podobû“ je postupn˘ a za-
hrnuje celoÏivotní spojení s Kristem.

Posvûcen˘ Ïivot není niãím men-
‰ím, neÏ kaÏdodenním podfiízením
vlastní vÛle Kristovû vládû a kaÏdo-
denním pfiizpÛsobení se jeho uãení,
jak nám je zjevuje pfii studiu Bible
a pfii modlitbû. KaÏd˘ z nás dospívá
jinak rychle, a proto je dÛleÏité, aby-
chom neodsuzovali slab‰í bratry
a sestry (¤ 14,1; 15,1).

KfiesÈané spojeni se Spasitelem
mají jen jedin˘ ideál: udûlat v‰e,
co je v jejich silách, aby ctili nebes-
kého Otce, kter˘ pro jejich záchra-
nu pfiipravil tak velkolep˘ plán.
„AÈ tedy jíte ãi pijete ãi cokoli ji-
ného dûláte, v‰ecko ãiÀte k slávû
BoÏí.“ (1 K 10,31)
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Craig, aj., „Vegetarianism and Health“ in
Nutrition Update, sv. 2, 1985, str. 131-141; U.
D. Register and L. M. Sonnenberg, „The
Vegetarian Diet“, Journal of the American
Dietetic Association, bfiezen 1973, str. 253-261.

21. Viz Committee on the Scientific Basis of the
Nation’s Meat and Poultry Inspection
Program, Meat and Poultry Inspection
(Washington, D. C.: National Academy
Press, 1985), str. 21-42; John A. Scharffen-
berg, Problems With Meat (Santa Barbara,
CA: Woodbridge Press, 1979), str. 32-35.

22. Viz napfi. Committee on Meat and Poultry
Inspection, Meat and Poultry Inspection, str.
68-123; Robert M. Andrews, „Meat Inspec-
tor: ‘Eat at Own Risk’“, Washington Post, 16.
kvûten 1987.

23. Frank Young, komisafi Food and Drug
Administration a Sanford Miller, fieditel FDA
Center for Food Safety and Applied Nutri-
tion, jak citováno Carole Sugarman, „Rising
Fears Over Food Safety“, Washington Post,
23. ãervenec 1986. Srov. E. White, Counsels on
Diet and Foods (Washington, D. C.: Review
and Herald, 1946), str. 384.385.
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24. Scharffenberg, Problems With Meat, str. 12-58.
25. Viz Shea, „Clean and Unclean Meats“ (ne-

publikovan˘ rukopis, Biblical Research
Institute, General Conference of SDA).

26. Winston J. Craig, „Pork and Shellfish – How
Safe Are They?“, Health and Healing 12, ã. 1
(1988): 10-12.

27. Novozákonní postoj ke svatosti se shoduje
se Star˘m zákonem. Stejnû zde existuje du-
chovní jako i tûlesn˘ zájem o prospûch lidí
(Mt 4,23; 1 Te 5,23; 1 Pt 1,15.16).
Prohlá‰ení evangelisty Marka, Ïe JeÏí‰
„prohlásil v‰echny pokrmy za ãisté“ (Mk
7,19) neznamená, Ïe JeÏí‰ Kristus zru‰il
rozdíl mezi ãist˘mi a neãist˘mi pokrmy.
Rozhovor JeÏí‰e s farizeji a zákoníky nemûl
nic spoleãného s druhem potravy, ale t˘kal
se zpÛsobu, jak˘m uãedníci jedli. Spornou
otázkou bylo, zdali je rituální om˘vání ru-
kou nezbytné (Mk 7,2-5). JeÏí‰ fiekl, Ïe to,
co ãlovûka znesvûcuje, není potrava jedená
neumyt˘ma rukama, ale zlé vûci, které vy-
cházejí ze srdce (Mk 7,20-23), protoÏe stra-
va ãlovûku „nevchází do srdce, ale do bfii-
cha a jde do hnoje“. Tak JeÏí‰ prohlásil
v‰echny pokrmy jedené neumyt˘ma ruka-
ma za „ãisté“ (Mk 7,19). ¤ecké slovo (bro-
mata) pouÏité pro pokrm, je obecn˘m ter-
mínem pro jídlo, kter˘ se vztahuje na
v‰echny druhy potravin, urãen˘ch pro lid-
skou spotfiebu; neoznaãuje pouze masité
pokrmy.
Vidûní apo‰tola Petra, zaznamenané ve
Skutcích 10, neuãí, Ïe by se nyní neãistá zví-
fiata stala pro stravu vhodná; místo toho uãí,
Ïe pohané nejsou neãistí a Petr se s nimi
mÛÏe st˘kat, aniÏ by byl zneãi‰tûn. Samotn˘
Petr tomuto vidûní rozumûl stejnû, protoÏe
vysvûtluje: „Dobfie víte, Ïe ÏidÛm není dovo-
leno st˘kat se s pohany a nav‰tûvovat je.
Mnû v‰ak BÛh ukázal, abych si o Ïádném
ãlovûku nemyslel, Ïe styk s ním poskvrÀuje
nebo zneãi‰Èuje.“ (Sk 10,28)
Ve sv˘ch dopisech ¤ímanÛm a Korintsk˘m
(¤ 14,1; 1 K 8,4-13; 10,25-28) se Pavel zab˘-
vá dÛsledky, které kfiesÈanovi pfiiná‰í v po-
hanském svûtû velmi roz‰ífien˘ zvyk – obûto-
vat maso modlám. Spornou otázkou mezi
prvními kfiesÈany bylo, zdali je jedení tako-
vého pokrmu modlosluÏbou. Silní ve vífie se

domnívali, Ïe nikoli, a proto jedli v‰echno,
co bylo vhodné k jídlu, aã to bylo obûtováno
modlám. Ti, ktefií nemûli takto silnou víru,
jedli pouze rostlinnou stravu, která se boÏ-
stvÛm neobûtovala. Pavel vyz˘vá, Ïe by nikdo
nemûl pohrdat tím, kdo jí rostlinou stravu
ani tím, kdo jí „v‰echno“, co je vhodné k jíd-
lu (¤ 14,2).
Apo‰tol Pavel varoval pfied pfiicházejícími
fale‰n˘mi uãeními, která zakazovala vûfiícím
podílet se na dvou vûcech, které BÛh lidstvu
dal pfii stvofiení – manÏelství a strava. Za-
hrnuje to ve‰kerou stravu, kterou BÛh pro
lidi stvofiil. Pavlova slova by nemûla b˘t chá-
pána tak, Ïe neãisté pokrmy „BÛh stvofiil,
aby je s dûkováním poÏívali ti, kdo vûfií
a kdo poznali pravdu“ (1 Tm 4,3).

28. Pepfi, kofiení, hofiãice, nakládaná zelenina
a podobné vûci ‰kodí Ïaludku. Nejprve
dráÏdí Ïaludeãní stûnu, potom naru‰ují sliz-
nici a niãí její odolnost proti poranûní.
DráÏdûní Ïaludku ovlivÀuje mozek, kter˘ za-
se ovlivÀuje povahu a ãasto zpÛsobuje po-
dráÏdûnost. Srov. M. A. Schneider aj., „The
Effect of Spice Ingestion on the Stomach“,
American Journal of Gastroenterology 26
(1956): 722, jak citováno v „Physiological
Effects of Spices and Condiments“ (Loma
Linda, CA: Department of Nutrition,
School of Health, Loma Linda University
[cyklostylováno]). E. White, Counsels on Diet
and Foods, str. 339-345.

29. ChuÈové pfiísady a kofiení také zpÛsobují zá-
nût jícnu a niãí sliznice tenkého a tlustého
stfieva. DráÏdí ledviny a pfiispívají ke zv˘‰ené-
mu krevnímu tlaku. Nûkteré z nich obsahu-
jí karcinogeny. Viz Kenneth I. Burke a Ann
Burke, „How Nice Is Spice?“ Adventist
Review, 8. leden 1987, str. 14.15; Department
of Nutrition, „Spices and Condiments“;
Marjorie V. Baldwin a Bernell E. Baldwin,
„Spices – Recipe for Trouble“, Wildwood
Echoes, zima 1978-1979, str. 8-11.

30. William G. Johnsson, „On Behalf of Sim-
plicity“, Adventist Review, 20. bfiezen 1986,
str. 4.

31. SDA Bible Commentary, sv. 1, str. 417.
32. Viz Year-End Meeting Actions of the North

American Division of Seventh-day Adven-
tists (1986), str. 23-25.
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33. PouÏívání kosmetick˘ch pfiípravkÛ není zce-
la ne‰kodné. Nûkteré chemické látky pouÏí-
vané pfii jejich pfiípravû se mohou vstfiebávat
kÛÏí do krevního obûhu a v závislosti na
chemické látce a na citlivosti ãlovûka mo-
hou po‰kozovat zdraví. Viz N. Shafer, R. W.
Shafer, „Potential Carcinogenic Effect of
Hair Dyes“, New York State Journal of Medicine,
bfiezen 1976, str. 394-396; Samuel J. Taub,

„Cosmetic Allergies: What Goes on Under
Your Makeup“, Eye, Ears, Nose, and Throat,
duben 1976, str. 131, 132; S. J. Taub,
„Contaminated Cosmetics and Cause of Eye
Infections“, Eye, Ear, Nose, and Throat, únor
1975, str. 81.82; srov. E. White, „Words to
Christian Mothers“, Review and Herald, 17.
fiíjen 1871.

34. E. Whiteová, Touha vûkÛ, str. 471.
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ManÏelství ustanovil BÛh v ráji a Pán
JeÏí‰ je potvrdil jako celoÏivotní spojení
muÏe a Ïeny ve spoleãenství lásky.
ManÏelsk˘ slib ãiní kfiesÈan jak Bohu,
tak i svému Ïivotnímu partnerovi. Do
kfiesÈanského manÏelství by mûli vstu-
povat jen lidé stejného vyznání. Vzá-
jemná láska, úcta, respekt a zodpovûd-
nost jsou pojivem tohoto svazku, kter˘
má zrcadlit lásku, svatost, dÛvûru a tr-
valost vztahu mezi Kristem a jeho círk-
ví. O rozvodu JeÏí‰ Kristus uãil, Ïe ten,
kdo se rozvádí (s v˘jimkou smilstva
partnera) a uzavírá nov˘ manÏelsk˘
svazek, dopou‰tí se cizoloÏství. I kdyÏ
nûkteré rodinné svazky nejsou ideální,
manÏelé, ktefií se v Kristu odevzdávají
jeden druhému, mohou pod vlivem
Ducha svatého a církve dosáhnout jed-
noty lásky. BÛh Ïehná rodinû a chce,
aby si její ãlenové vzájemnû pomáhali
k úplné zralosti. Rodiãe mají vést své
dûti, aby milovaly a poslouchaly Boha.
Sv˘m pfiíkladem a slovy je mají uãit, Ïe
Kristus je laskav˘, vÏdy vlídn˘ a sta-
rostliv˘ vychovatel, kter˘ si pfieje, aby
se staly údy jeho tûla, ãleny BoÏí rodiny.
UpevÀování soudrÏnosti rodiny je jed-
ním z cílÛ poselství evangelia pro po-
slední dobu (Gn 2,18-25; Mt 19,3-9; 

J 2,1-11; 2 K 6,14; Ef 5,21-33; Mt
5,31.32; Mk 10,11.12; L 16,18; 1 K
7,10.11; Ex 20,12; Ef 6,1-4; Dt 6,5-9;
Pfi 22,6; Mal 4,5.6).

Základní vûrouãné v˘roky, 22
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22
Domov je nejdÛleÏitûj‰ím místem
pro obnovu BoÏího obrazu v lidech.
V rodinû se mohou otec, matka i dû-
ti plnû projevit a mohou vzájemnû
naplÀovat svou touhu po sounáleÏi-
tosti, lásce a dÛvûrném pfiátelství.
Zde se vytváfií lidská identita a rozví-
jí vûdomí vlastní hodnoty. Domov je
také místem, kde se z BoÏí milosti
v praxi uplatÀují principy skuteãné-
ho kfiesÈanství, kde se jeho hodnoty
pfiená‰ejí z generace na generaci.

Rodina mÛÏe b˘t místem velké-
ho ‰tûstí, mÛÏe se v‰ak také zmûnit
v hrozné utrpení. Harmonick˘ ro-
dinn˘ Ïivot ukazuje na skuteãnû
proÏívané principy kfiesÈanství a zje-
vuje BoÏí charakter. Îel, takové
vlastnosti se v dne‰ních rodinách
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projevují jen zfiídka. Spí‰e se v mno-
ha rodinách projevují my‰lenky
a zámûry sobeckého lidského srdce –
hádky, vzpurnost, rivalita, hnûv, ne-
slu‰nost a dokonce i krutost. Ta-
kové vlastnosti nepatfiily do pÛvod-
ního BoÏího plánu. JeÏí‰ fiekl: „Od
poãátku to v‰ak nebylo.“ (Mt 19,8)

Od poãátku

Sobota a manÏelství jsou dva pÛvod-
ní BoÏí dary lidstvu. BoÏím zámû-
rem bylo, poskytnout radost z odpo-
ãinku a sounáleÏitosti bez ohledu
na dobu, místo a kulturu. Ustanove-
ním tûchto dvou institucí vyvrcholil
BoÏí akt stvofiení zemû. Staly se jeho
vrcholem, tím nejlep‰ím z dobr˘ch
darÛ, které BÛh dal lidstvu pfii stvo-
fiení. Ustanovením soboty, dal BÛh
lidem ãas na odpoãinek a obnovu
sil, ãas na spoleãenství s ním. Vytvo-
fiením první rodiny ustanovil pro li-
di základní spoleãenskou jednotu,
dal jim pocit sounáleÏitosti a pfiíleÏi-
tost v‰estrannû se rozvíjet ve sluÏbû
Bohu a druh˘m.

MuÏ a Ïena k BoÏímu obrazu. Genesis
1,26.27 popisuje, jak BÛh stvofiil li-
di, ktefií mûli ob˘vat zemi: „I fiekl
BÛh: ‘UãiÀme ãlovûka, aby byl na-
‰ím obrazem podle na‰í podoby’...
BÛh stvofiil ãlovûka, aby byl jeho ob-
razem, stvofiil ho, aby byl obrazem

BoÏím, jako muÏe a Ïenu je stvofiil.“
V˘raz ãlovûk je zde pouÏit v druho-
vém (rodovém) smyslu. Ve stejném
smyslu se pouÏívá více neÏ 500krát
ve Starém zákonû. Tento termín za-
hrnuje muÏe i Ïenu. Text jasnû uka-
zuje, Ïe to nebylo tak, Ïe by muÏ byl
stvofien k obrazu BoÏímu a Ïena
k obrazu muÏe.1 K BoÏímu obrazu
byli stvofieni oba.

Stejnû jako jsou Otec, Syn a Duch
svat˘ souhrnnû naz˘váni v˘razem
BÛh, tak i muÏ a Ïena tvofií dohro-
mady „ãlovûka“. Podobnû jako oso-
by Trojice mají b˘t jedno, i kdyÏ ne-
mají stejnou funkci. Lidé jsou si
rovni ve svém bytí a svou hodnotou,
ale osobnostnû nejsou naprosto
stejní (srov. J 10,30; 1 K 11,3). Stav-
bou tûla se doplÀují a ve svém po-
slání vzájemnû spolupracují.

Obû pohlaví jsou dobrá (Gn
1,31) a dobré jsou také jejich odli‰-
né úkoly. Rodina a domov jsou za-
loÏeny na pohlavní odli‰nosti. BÛh
mohl roz‰ífiit Ïivot na zemi, aniÏ by
stvofiil muÏe a Ïenu, jak je to moÏné
vidût pfii bezpohlavním rozmnoÏo-
vání nûkter˘ch forem Ïivoãi‰ného
Ïivota. Ale BÛh uãinil „dva jedince,
vcelku stejné svou podobou a vlast-
nostmi, a pfiece má kaÏd˘ z nich
v sobû nûco, co postrádá ten druh˘
a v ãem se navzájem doplÀují“.2

Svût, kter˘ by tvofiili v˘luãnû ãleno-
vé jednoho pohlaví, by nebyl úpln˘.
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Opravdové naplnûní je moÏné pou-
ze ve spoleãnosti, kde jsou muÏi
i Ïeny. Není to otázka rovnosti, pro-
toÏe obû pohlaví jsou nepostrada-
telná.

Bûhem svého prvního dne si
Adam – prvorozen˘, a proto hlava
lidstva3 – uvûdomil svou jedineãnost.
Nikdo se mu nepodobal. „Ale pro
ãlovûka se nena‰la pomoc jemu rov-
ná.“ (Gn 2,20) BÛh chápal tuto po-
tfiebu, proto fiekl: „Není dobré, aby
ãlovûk byl sám. Uãiním mu pomoc
jemu rovnou.“ (Gn 2,18)

Hebrejské slovo neged je zde pfie-
loÏeno jako „rovná“. Je to podstatné
jméno, jenÏ souvisí s pfiedloÏkou,
která znamená stát „pfied, napfied,
pfiímo pfied, proti“ nûãemu nebo
nûkomu. V tomto pfiípadû osoba,
která mûla stát pfied Adamem, mûla
ho doplÀovat, b˘t jeho protûj‰kem.
A tak “uvedl Hospodin BÛh na ãlo-
vûka mrákotu, aÏ usnul“, „vzal mu
jedno z Ïeber“ (Gn 2,21) a zformo-
val jeho spoleãnici.4

Po svém probuzení Adam ihned
poznal úzk˘ a dÛvûrn˘ vztah, kter˘
byl umoÏnûn tímto zvlá‰tním stvofii-
telsk˘m aktem. Zvolal: „Toto je kost
z m˘ch kostí a tûlo z mého tûla! AÈ
muÏenou se naz˘vá, protoÏe z muÏe
vzata jest.“ (Gn 2,23; srov. 1 K 11,8).

ManÏelství. Z rozdílnosti muÏe a Ïe-
ny BÛh vytvofiil jednotu. V onen

první pátek BÛh uzavfiel první man-
Ïelství, spojil dva jedince, ktefií byli
ztûlesnûním jeho obrazu a uãinil je
jedním tûlem. ManÏelství se od této
doby stalo základem rodiny i sa-
motné spoleãnosti.

Písmo popisuje manÏelství jako
vûdom˘ ãin oddûlení a pfiipojení:
„Proto opustí muÏ svého otce i mat-
ku a pfiilne ke své Ïenû a stanou se
jedním tûlem.“ (Gn 2,24)

1. Opu‰tûní. Pro manÏelství je ne-
zbytné opu‰tûní pÛvodních vztahÛ.
ManÏelsk˘ vztah má pfievzít úlohu
vztahu dítûte k rodiãÛm. V tomto
smyslu ãlovûk „opou‰tí“ vztah k rodi-
ãÛm, coÏ mu umoÏÀuje „pfiilnout“
k druhému ãlovûku. Bez takového
procesu nevznikne pro manÏelství
pevn˘ základ.

2. Pfiilnutí. Hebrejsk˘ v˘raz pfieloÏe-
n˘ jako „pfiilne“ pochází ze slova, kte-
ré znamená „lnout, klíÏit, pfiidrÏet
se“. Jako podstatné jméno se dokon-
ce pouÏívá pro sletování (Iz 41,7;
Kral.). Tûsnost a pevnost tohoto spo-
jení ukazuje podstatu manÏelského
svazku. KaÏd˘ pokus toto spojení
zru‰it, takto úzce spojené jednotlivce
zraní. Tûsnost tohoto spojení zdÛraz-
Àuje i skuteãnost, Ïe se stejn˘ v˘raz
pouÏívá pro vyjádfiení pouta mezi
Bohem a jeho lidem: „Hospodina
svého Boha se bude‰ bát, jemu bude‰
slouÏit, k nûmu se pfiimkne‰ a v jeho
jménu bude‰ pfiísahat.“ (Dt 10,20)
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3. Smluvní vztah. V Písmu je tento
slib, kter˘ manÏelsk˘ pár spojuje,
nazván „smlouva“. Tento v˘raz se
pouÏíval pro nejváÏnûj‰í a nejdÛle-
Ïitûj‰í dohodu známou z BoÏího
Slova (Mal 2,14; Pfi 2,16.17). Vztah
mezi manÏely se má fiídit vzorem
BoÏí vûãné smlouvy s jeho lidem,
církví (Ef 5,21-33). Sv˘m vzájemn˘m
odevzdáním na sebe berou závazek
vûrnosti a vytrvalosti, které charak-
terizují BoÏí smlouvu (Î 89,35; Pl
3,23).

BÛh, pfiíbuzní, pfiátelé i spoleãen-
ství jsou svûdky smlouvy, kterou
snoubenci mezi sebou uzavfieli. Ta-
to smlouva je potvrzena v nebi.
„A proto co BÛh spojil, ãlovûk ne-
rozluãuj.“ (Mt 19,6) KfiesÈansk˘ pár
si uvûdomuje, Ïe uzavfiením man-
Ïelství si mají b˘t navzájem vûrni aÏ
do smrti.5

4. Jedno tûlo. V˘sledkem opu‰tûní
rodiãÛ a smluvního pfiilnutí k part-
nerovi je jednota, která je urãit˘m
tajemstvím. Jde o sjednocení v pl-
ném slova smyslu – manÏelsk˘ pár
spolu Ïije v hlubokém dÛvûrném
vztahu. Zpoãátku se tato jednota t˘-
ká tûlesného spojení v manÏelství.
Zasahuje v‰ak mnohem hloubûji –
t˘ká se také dÛvûrného sjednocení
mysli a citÛ, coÏ umocÀuje tûlesnou
stránku vztahu.

a) Spoleãná cesta. BÛh fiíká o svém
vztahu ke svému lidu: „PÛjdou spo-

lu dva, jestliÏe se nedohodli?“ (Am
3,3) Tato otázka se vztahuje i na ty,
ktefií chtûjí b˘t jedním tûlem. BÛh
nafiídil IzraelcÛm, aby neuzavírali
manÏelství s okolními národy: „To
by odvrátilo tvého syna ode mne,
takÏe by slouÏili jin˘m bohÛm.“ (Dt
7,4; srov. Joz 23,11-13) KdyÏ Izraeli-
té nedbali na tato nafiízení, mûlo to
pro nû katastrofální následky (Sd
14-16; 1 Kr 11,1-10; Ezd 9 a 10).

Pavel tuto zásadu roz‰ífiil: „Nedej-
te se zapfiáhnout do cizího jha spo-
lu s nevûfiícími! Co má spoleãného
spravedlnost s nepravostí? A jaké
spoluÏití svûtla s temnotou? Jak˘
souzvuk Krista s Beliálem? Jak˘ po-
díl vûfiícího s nevûfiícím? Jaké spoje-
ní chrámu BoÏího s modlami? My
jsme pfiece chrám Boha Ïivého. Jak
fiekl BÛh: ‘Budu pfieb˘vat a prochá-
zet se mezi nimi, budu jejich Bo-
hem a oni budou m˘m lidem.’“ (2 K
6,14-16; srov. ver‰e 17.18)

Písmo nepochybnû uãí, Ïe by vû-
fiící mûli uzavírat manÏelství pouze
s vûfiícím. Tato zásada zachází je‰tû
dále. Pravá jednota vyÏaduje jednotu
ve vífie i v jednání. Rozdíly ve zku‰e-
nosti víry vedou k rozdílÛm v Ïivot-
ním stylu, které mohou v manÏel-
ství vytvofiit hluboké napûtí a trhli-
ny. Proto, aby lidé dosáhli jednoty,
o níÏ mluví Písmo, mûli by uzavírat
manÏelství s lidmi ze stejného spo-
leãenství.6
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b) Stát spolu. Aby se dva lidé stali
jedním tûlem, musí si b˘t vzájemnû
naprosto vûrni. KdyÏ se nûkdo Ïení
nebo vdává, riskuje v‰echno a pfiijí-
má v‰echno, co pfiiná‰í jeho part-
ner. Ti, ktefií uzavírají manÏelství,
dávají najevo svou ochotu dûlit se
s ním o zodpovûdnost a stát mu po
boku navzdory v‰emu. ManÏelství
vyÏaduje aktivní, vytrvalou lásku, kte-
rá se nevzdává.

„Dva lidé se dûlí o v‰echno co ma-
jí, nejenom o svá tûla a majetek, ale
také o své my‰lení, pocity, o svou ra-
dost a utrpení, nadûji i obavy, o své
úspûchy i svá selhání. ‘Stát se jed-
ním tûlem’ znamená, Ïe se dva lidé
stávají jedinou bytostí s tûlem, du‰í
a duchem, a pfiece zÛstávají dvûma
rozdíln˘mi osobami.“7

c) Intimita. Stát se jedním tûlem
v sobû zahrnuje také pohlavní spo-
jení: „I poznal ãlovûk svou Ïenu Evu
a ta otûhotnûla.“ (Gn 4,1) Ve své
touze po spojení, která lidi provází
od dob Adama a Evy, kaÏd˘ pár opa-
kuje první pfiíbûh lásky. Pohlavní
styk pfiedstavuje nejbliÏ‰í moÏné tû-
lesné spojení; vyjadfiuje blízkost,
kterou pár mÛÏe proÏívat také cito-
vû a duchovnû. KfiesÈanská manÏel-
ská láska by se mûla vyznaãovat
vroucností, radostí a potû‰ením (Pfi
5,18.19).

„Poctivé jest u v‰ech manÏelství
a loÏe neposkvrnûné.“ (Îd 13,4;

Kral.) „Písmo nám jasnû fiíká, Ïe ra-
dostné sexuální projevy lásky mezi
muÏem a jeho Ïenou jsou souãástí
BoÏího plánu. Jak pisatel knihy Îi-
dÛm zdÛrazÀuje, jde o nûco nepo-
skvrnûného, nehfií‰ného ani nepo‰-
pinûného. V manÏelství tyto projevy
zaujímají vysoce poctûné místo –
jsou ‘svatyní svat˘ch’, kde se muÏ
a Ïena dÛvûrnû setkávají, aby osla-
vovali svou vzájemnou lásku jedno-
ho. Tyto chvíle mají b˘t svaté a ra-
dostné.“8

5. Biblická láska. Láska v manÏel-
ství je nepodmínûná; je dÛvûrn˘m
vzájemn˘m odevzdáním se, které
podporuje vzájemn˘ rÛst k obrazu
BoÏímu ve v‰ech oblastech: tûlesné,
citové, intelektuální i duchovní.
ManÏelství proÏívá rÛzné projevy
lásky: láska má svá romantická, vá‰-
nivá nebo silnû citová období, pfií-
jemné chvíle, okamÏiky naplnûné
pfiátelstvím ãi pocitem sounáleÏitos-
ti. Ale je to také láska agape, popsa-
ná v Novém zákonû – nezi‰tná, se-
beobûtavá, která tvofií základ pravé
a trvalé manÏelské lásky.

JeÏí‰ projevil nejvy‰‰í podobu této
lásky, kdyÏ na sebe vzal na‰i vinu
i následky na‰ich hfiíchÛ a ‰el aÏ na
kfiíÏ. „Miloval své, ktefií jsou ve svû-
tû, a prokázal svou lásku k nim aÏ
do konce.“ (J 13,1) Miloval nás, ne-
hledû na to, kam ho na‰e hfiíchy
pfiivedly. Taková byla a stále je ne-
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podmínûná láska JeÏí‰e Krista, lás-
ka agape.

Tuto lásku apo‰tol Pavel popsal
slovy: „Láska je trpûlivá, laskavá, ne-
závidí, láska se nevychloubá a není
dom˘‰livá. Láska nejedná neãest-
nû, nehledá svÛj prospûch, nedá se
vydráÏdit, nepoãítá kfiivdy. Nemá
radost ze ‰patnosti, ale vÏdycky se
raduje z pravdy. AÈ se dûje cokoliv,
láska vydrÏí, láska vûfií, láska má na-
dûji, láska vytrvá.“ (1 K 13,4-8)

Ed Wheat o této pasáÏi napsal:
„Láska agape je spojena se zdrojem
vûãné moci a mÛÏe pÛsobit i tehdy,
kdyÏ ostatní druhy lásky ochabnou...
Taková láska miluje nezávisle na
okolnostech. Bez ohledu na to, jak
je ten druh˘ nemil˘, agape miluje
dál. Agape je láska tak nepodmínû-
ná, jako BoÏí láska k nám. Je to po-
stoj mysli, zaloÏen˘ na zámûrném
rozhodnutí vÛle.“9

6. Osobní duchovní odpovûdnost jed-
notlivce. I kdyÏ se uzavfiením man-
Ïelství partnefii vzájemnû smluvnû
zavázali, pfiesto odpovûdnost za
vlastní rozhodnutí musí nést kaÏd˘
jednotlivû (2 K 5,10). Nést tuto od-
povûdnost znamená, Ïe nikdy ne-
budou obviÀovat toho druhého za
to, co uãinili sami. ManÏelé musí ta-
ké pfiijmout odpovûdnost za svÛj
vlastní duchovní rÛst; nikdo nemÛ-
Ïe spoléhat na duchovní zdatnost to-
ho druhého. Na druhé stranû vztah

k Bohu kaÏdého z nich mÛÏe b˘t
pro partnera zdrojem síly a povzbu-
zení.

DÛsledky pádu do hfiíchu pro man-
Ïelství

Naru‰ení BoÏího obrazu v lidech,
zpÛsobené hfiíchem, ovlivnilo man-
Ïelství stejnû jako ostatní oblasti lid-
ského Ïivota. Tam, kde kdysi vládla
dokonalá láska a jednota, pronikly
sobecké zájmy. Ty, ktefií nejsou ve-
deni Kristovou láskou, ovládá egois-
mus. Je spoleãn˘m jmenovatelem
ve‰kerého selhávání kfiesÈanÛ, pro-
toÏe je v rozporu se v‰emi principy
odevzdání se, sluÏby a dávání, které
vyjadfiuje evangelium.

Adam s Evou svou neposlu‰ností
jednali proti zámûru svého Stvofiite-
le. Pfied pádem do hfiíchu nepotfie-
bovali pfied Bohem nic skr˘vat. Po-
tom, co zhfie‰ili, místo toho, aby
k nûmu radostnû pfii‰li, bázlivû se
pfied ním skryli, ve snaze utajit prav-
du o sobû a popfiít odpovûdnost za
své ãiny. PfiemoÏeni hlubok˘m poci-
tem viny, kterého je nezbavilo Ïádné
zdÛvodÀování, nemohli snést po-
hled BoÏí a svat˘ch andûlÛ. V˘mluvy
a sebeospravedlÀující zapírání se od
té doby staly bûÏn˘m typem jednání
ãlovûka ve vztahu k Bohu.

Strach, kter˘ Adama a Evu vedl
k tomu, Ïe se ukryli, nejenom naru-
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‰il jejich vztah k Bohu, ale také k so-
bû navzájem. KdyÏ se jich BÛh ptá,
hájí kaÏd˘ sebe na úkor toho dru-
hého. Jejich obviÀování je dÛkazem
váÏného zlomu, kter˘ se odehrál ve
vztahu lásky, jenÏ BÛh dal pfii stvo-
fiení.

Poté, co Ïena zhfie‰ila, jí BÛh fiekl:
„Bude‰ dychtit po svém muÏi, ale on
nad tebou bude vládnout.“ (Gn
3,16) Cílem tohoto principu, kter˘
nezmûnil základní rovnost mezi
muÏem a Ïenou, bylo pfiinést uÏitek
prvnímu páru i manÏelstvím, která
následovala.10 Tato zásada v‰ak byla
nane‰tûstí pfiekroucena. Od té doby
se manÏelství v cel˘ch dûjinách vy-
znaãovalo nadvládou prostfiednic-
tvím násilí, manipulace a potlaãová-
ní osobnosti. Sobûstfiednost mafií
vzájemné pfiijetí a porozumûní.

Jádrem kfiesÈanství je souladn˘ Ïi-
vot, kter˘ projevuje sebezapfiení.
Tím se vyznaãovalo manÏelství pfied
pádem do hfiíchu, po pádu byl ten-
to soulad zniãen. Láska muÏe a Ïeny
má pfiispívat ke vzájemnému ‰tûstí.
KaÏd˘ z partnerÛ má dbát na blaho
toho druhého. Mají tvofiit jednotu,
a pfiece nikdo z nich nemá ztratit in-
dividualitu, kterou jim dal BÛh.11

Odchylky od BoÏího ideálu

MnohoÏenství. JestliÏe má jeden
partner nûkolik partnerÛ, nemÛÏe

proÏívat jednotu a spojení, které
BÛh ustanovil prvním manÏelstvím
v ráji. V polygamii neexistuje prvek
opu‰tûní v‰ech ostatních. Aãkoli
Bible popisuje mnohoÏenství jako
kulturnû podmínûnou skuteãnost
doby patriarchÛ zpÛsobem, jak˘m
ho popisuje, jasnû ukazuje, Ïe tako-
vá manÏelství nejsou BoÏím ideá-
lem. RÛzné vedlej‰í svazky v rámci
manÏelství hrály roli v boji o moc,
v zahofiklé zá‰ti a odcizení (viz Gn
16; srov. 29,16 – 30,24; atd). V tako-
v˘ch pfiípadech slouÏily dûti jako
nástroj citového vydírání jin˘ch ãle-
nÛ rodiny.

Monogamní manÏelství dává pá-
ru pocit sounáleÏitosti a posiluje je-
jich intimitu a vzájemné pouto. Man-
Ïelé si uvûdomují, Ïe jejich vztah je
jedineãn˘ a Ïe nikdo jin˘ s nimi ne-
mÛÏe sdílet to, co proÏívají. Mono-
gamní vztah jasnû odráÏí vztah mezi
Kristem a jeho církví, mezi ãlovû-
kem a Bohem.12

Smilství a cizoloÏství. My‰lení souãas-
n˘ch lidí i jejich jednání zlehãuje
trval˘ vztah, ve kterém jsou si man-
Ïelé vzájemnû tûlesnû vûrni aÏ do
smrti. Bible v‰ak povaÏuje jakékoli
mimomanÏelské sexuální vztahy za
hfiích. Sedmé pfiikázání se nezmû-
nilo a stále platí: „Nesesmilní‰.“ (Ex
20,14) Není zde zmínka o Ïádném
bliÏ‰ím urãení nebo v˘jimce. Toto

ManÏelství a rodina

357

Asd.III  5.3.2010 11:53  Stránka 357



pfiikázání je zásadou, která úzkostli-
vû stfieÏí manÏelsk˘ vztah.

Celkov˘ biblick˘ pohled na smil-
ství a cizoloÏství stojí v pfiímém pro-
tikladu k dne‰ní toleranci takového
jednání, pokud jde o „souhlasící do-
spûlé“. Mnoho textÛ ve Starém i No-
vém zákonû takové jednání odsuzu-
je (Lv 20,10-12; Pfi 6,24-32; 7,6-27;
1 K 6,9.13.18; Ga 5,19; Ef 5,3; 1 Te
4,3; atd.).

Takov˘ milostn˘ pomûr mÛÏe mít
dalekosáhlé a dlouhotrvající dÛ-
sledky. Zákonn˘ partner je oklamán
a zraÀuje ho to tûlesnû, citovû, fi-
nanãnû, právnû i spoleãensky. Tako-
v˘ pomûr po‰kozuje také ‰ir‰í rodi-
nu a zvlá‰tû trpí dûti. DÛsledkem
milostného vztahu mohou b˘t i po-
hlavní nemoci nebo narození ne-
manÏelského dítûte. Mrak lÏí a ne-
poctivosti, kter˘ se nad takov˘m
vztahem vzná‰í, niãí dÛvûru natolik,
Ïe uÏ ji ãasto není moÏné obnovit.
Dokonce i bez ohledu na biblickou
v˘strahu by fiada neblah˘ch násled-
kÛ takového jednání mûla b˘t do-
stateãn˘m varováním pfied tûmito
formami nemravnosti.

Neãisté my‰lení. Hfiích není pouze
vnûj‰ím ãinem; je také záleÏitostí
srdce, coÏ zasahuje hluboko do na-
‰eho zpÛsobu my‰lení. Pokud je
zneãi‰tûn pramen, pravdûpodobnû
nebude ãistá ani fieka. JeÏí‰ vûdûl,

Ïe my‰lení stojí v pozadí lidského
jednání: „Ze srdce vycházejí ‰patné
my‰lenky, vraÏdy, cizoloÏství, smil-
ství, loupeÏe, kfiivá svûdectví, uráÏ-
ky.“ (Mt 15,19) V souvislosti s tím
Kristus posouvá ãin nevûry uÏ od
my‰lení a citÛ: „Sly‰eli jste, Ïe bylo
fieãeno: ‘NezcizoloÏí‰.’ Já v‰ak vám
pravím, Ïe kaÏd˘, kdo hledí na Ïenu
chtivû, jiÏ s ní zcizoloÏil ve svém srd-
ci.“(Mt 5,27.28)

Na zvrácené pfiedstavivosti vydûlá-
vá celé prÛmyslové odvûtví. Jeho
produkty – smyslné filmy a knihy –
nemají v kfiesÈanském Ïivotû místo.
NejenÏe podnûcují zakázané vzta-
hy, ale sniÏují muÏe i Ïeny na pouh˘
pfiedmût sexuální touhy. Tak pfie-
krucují prav˘ v˘znam sexuality a za-
temÀují BoÏí obraz. KfiesÈané jsou
povoláni pfiem˘‰let o ãist˘ch vûcech
a Ïít ãist˘m Ïivotem, protoÏe se pfii-
pravují na Ïivot v ãisté spoleãnosti
v BoÏím království.

Krvesmilstvo. Nûktefií rodiãe pfiekra-
ãují hranice, které ohraniãují zdra-
vé projevy lásky ke sv˘m dûtem
a chovají se k nim tûlesnû i citovû
pfiíli‰ dÛvûrnû. âasto se to dûje tehdy,
kdyÏ jsou zanedbávány normální
vztahy mezi muÏem a Ïenou a jedno
z dûtí pak má plnit roli manÏelské-
ho partnera. K tomuto pfiekroãení
hranic mÛÏe dojít i mezi sourozen-
ci a vzdálenûj‰ími pfiíbuzn˘mi.
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Krvesmilstvo bylo ve Starém záko-
nû zakázáno (Lv 18,6-29; Dt 27,20-
23) a odsouzeno i v Novém zákonû
(1 K 5,1-5). Tento druh zneuÏívání
naru‰uje rozvíjející se sexualitu dí-
tûte a vytváfií v nûm nezavinûn˘ po-
cit hanby a viny, kterou si pak po-
zdûji ve svém Ïivotû pfiiná‰í do man-
Ïelství. KdyÏ rodiãe pfiekraãují tyto
hranice, po‰kozují u dítûte rozvíje-
ní pocitu dÛvûry, kter˘ je tak velmi
dÛleÏit˘ pro víru v Boha.

Rozvod. JeÏí‰ shrnul biblické uãení
o rozvodu takto: „A proto co BÛh
spojil, ãlovûk nerozluãuj.“ (Mt 19,6;
Mk 10,7-9) ManÏelství je svaté, pro-
toÏe ho BÛh posvûtil. Vlastnû je to
BÛh, kdo spojuje muÏe a Ïenu, ne
pouhá lidská slova nebo sexuální
akt. Je to BÛh, kdo potvrdil jejich
spojení. KfiesÈanské pochopení roz-
vodu a opûtovného sÀatku musí
b˘t tedy zaloÏeno na biblickém zá-
kladu.

JeÏí‰Ûv v˘rok jasnû ukazuje základ-
ní biblick˘ princip, kter˘ vymezuje
kfiesÈanské chápání rozvodu: Podle
BoÏího zámûru mûlo b˘t manÏelství
nerozluãitelné. KdyÏ se ho farizeové
ptali, zdali je manÏelsk˘ nesoulad
dostateãn˘m dÛvodem pro rozvod,
Kristus potvrdil model manÏelství
ze zahrady Eden jako trvalé spoje-
ní. KdyÏ na nûj dále naléhali ohled-
nû MojÏí‰ov˘ch zákonÛ o rozvodu,

odpovûdûl: „Pro tvrdost va‰eho srd-
ce vám MojÏí‰ dovolil propustit
manÏelku. Od poãátku to v‰ak ne-
bylo.“ (Mt 19,8) Za‰el je‰tû dál a sta-
novil, Ïe jedin˘m legitimním dÛvo-
dem pro rozvod je nevûra (Mt 5,32;
19,9).

Jeho odpovûì farizeÛm ukazuje,
Ïe chápal vûrnost v mnohem hlub-
‰ím smyslu neÏ oni. Z toho, co fiekl,
a z principÛ t˘kajících se manÏelství
ve Starém a Novém zákonû, lze po-
tvrdit, Ïe BoÏím zámûrem bylo, aby
manÏelé trval˘m spojením odráÏeli
BoÏí obraz.

Dokonce i nevûra jednoho z part-
nerÛ nezbytnû neznamená, Ïe man-
Ïelství musí konãit rozvodem. Cesta
kfiíÏe vede k hlubokému pokání,
odpu‰tûní a k odstranûní kofienÛ
rozhofiãení. Dokonce i v pfiípadû ci-
zoloÏství by mûl po‰kozen˘ partner
prostfiednictvím odpu‰tûní a skrze
smifiující moc BoÏí usilovat o zacho-
vání pÛvodního BoÏího zámûru stvo-
fiení. „Biblicky fieãeno, cizoloÏství
nemusí pÛsobit zhoubnûji neÏ jak˘-
koli jin˘ hfiích... JestliÏe jste ochotni
odpustit a zmûnit své negativní po-
stoje, bude BÛh ochotn˘ vás uzdra-
vit a obnovit va‰i vzájemnou lás-
ku.“13

I kdyÏ BoÏím ideálem pro man-
Ïelství je láskypln˘ a trval˘ svazek,
kter˘ pokraãuje aÏ do smrti jedno-
ho z partnerÛ, pfiesto je ãas od ãasu
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zákonná odluka nutná z dÛvodu
takov˘ch hfiíchÛ jako je napfiíklad
fyzické zneuÏívání partnera nebo
dítûte. „V takov˘ch pfiípadech je
moÏné dosáhnout toho, ãemu se
v nûkter˘ch zemích fiíká ‘zákonná
odluka’. Av‰ak podle právního fiá-
du mnoha zemí lze takové odluky
dosáhnout jedinû rozvodem. Jestli-
Ïe dojde k takové odluce nebo roz-
vodu bez toho, Ïe by ‰lo o nevûru
manÏelskému slibu, nezískává ani
jeden z partnerÛ právo uzavfiít nové
manÏelství, jestliÏe druh˘ partner
nevstoupil do nového manÏelství,
nedopustil se nevûry ãi smilstva ne-
bo nezemfiel.“14

ManÏelství je BoÏím ustanovením,
proto má církev jedineãnou a váÏ-
nou odpovûdnost, aby pfiedcházela
rozvodÛm, a pokud k rozvodu do-
jde, nese odpovûdnost za uzdravení
zranûní, která byla rozvodem zpÛ-
sobena.

Homosexualita. BÛh stvofiil muÏe a Ïe-
nu tak, aby se odli‰ovali, ale pfiesto
se také vzájemnû doplÀovali. Tím
orientoval jejich sexuální touhu
k opaãnému pohlaví. Toto odli‰ení
a spojení, kter˘m je lidstvo charak-
terizováno, se projevuje ve vzájem-
né pfiitaÏlivosti opaãn˘ch pohlaví
a touze vytvofiit zdrav˘ vztah.

V nûkter˘ch pfiípadech hfiích na-
ru‰il i tuto základní orientaci a vzni-

kl tak jev, kter˘ se naz˘vá inverze ne-
boli homosexualita. V takov˘ch pfií-
padech je pfiirozená orientace na
opaãné pohlaví naru‰ena a v˘sled-
kem je sexuální nasmûrování k li-
dem stejného pohlaví.

Písmo odsuzuje homosexuální
praktiky velmi negativními slovy (Gn
19,4-10; srov. Ju 7.8; Lv 18,22; 20,13;
¤ 1,26-28; 1 Tm 1, 8-10). Jednání to-
hoto typu zpÛsobuje váÏné naru‰ení
BoÏího obrazu v lidech.

ProtoÏe „v‰ichni zhfie‰ili a jsou da-
leko od BoÏí slávy“ (¤ 3,23), mají se
kfiesÈané chovat k takto orientova-
n˘m lidem ohleduplnû. Pfiíkladem
je jim postoj, jak˘ mûl Kristus k Ïe-
nû pfiistiÏené pfii cizoloÏství: „Ani já
tû neodsuzuji. Jdi a uÏ nehfie‰!“
(J 8,11) Nejen lidé s homosexuální
sklony, ale v‰ichni, ktefií Ïijí v naru-
‰en˘ch vztazích zpÛsobujících úz-
kost, zahanbení a vinu, potfiebují
soucitného, ‰koleného a zku‰eného
kfiesÈanského poradce. Îádné jed-
nání není mimo dosah BoÏí uz-
dravující milosti.15

Rodina

KdyÏ BÛh stvofiil Adama a Evu, svû-
fiil jim vládu nad svûtem (Gn 1,26;
2,15). Vytvofiili první rodinu, první
církev a poloÏili základ spoleãnosti.
Spoleãnost je tedy zaloÏena na man-
Ïelství a rodinû. ProtoÏe byli jedin˘-
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mi lidmi, ktefií Ïili na zemi, BÛh jim
pfiikázal: „Ploìte se a mnoÏte se
a naplÀte zemi.“ (Gn 1,28)

Pfii pohledu na svût je zfiejmé, Ïe
tento BoÏí pfiíkaz lidstvo splnilo,
dokonce ze statistiky rÛstu svûtové
populace vypl˘vá, Ïe nûkteré oblas-
ti jsou uÏ pfielidnûné. KfiesÈan‰tí
manÏelé, ktefií se rozhodnou pfii-
vést na svût dûti, mají stále povin-
nost vychovávat je podle rad a na-
pomenutí od Pána. Dfiíve neÏ se
manÏelé rozhodnou jít touto ces-
tou, mûli by uvaÏovat nad BoÏím
ideálem pro rodinu.

Rodiãe
1. Otec. Písmo svûfiuje manÏelovi

a otci zodpovûdnost b˘t hlavou
a knûzem rodiny (Ko 3,18-21; 1 Pt
3,1-8). Stává se typem Krista, hlavy
církve. „ProtoÏe muÏ je hlavou Ïe-
ny, jako Kristus je hlavou církve, tû-
la, které spasil. Ale jako církev je
podfiízena Kristu, tak Ïeny mají b˘t
ve v‰em podfiízeny sv˘m muÏÛm.
MuÏi, milujte své Ïeny, jako si Kris-
tus zamiloval církev a sám se za ni
obûtoval, aby ji posvûtil a oãistil
kfitem vody a slovem; tak si on sám
pfiipravil církev slavnou, bez poskvr-
ny, vrásky a ãehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná. Proto
i muÏi mají milovat své Ïeny jako
své vlastní tûlo. Kdo miluje svou Ïe-
nu, miluje sebe.“ (Ef 5,23-28)

MuÏ a Ïena „by si mûli vzájemnû
ustupovat; Slovo BoÏí v‰ak dává
pfiednost úsudku manÏela“ tam,
kde nejde o otázku svûdomí.16 MuÏ
má pfiitom odpovûdnost za to, Ïe
bude osobnost manÏelky plnû res-
pektovat.

Tak, jako Kristus ukázal, Ïe je las-
kav˘m vÛdcem, kter˘ ve sluÏbû lásky
‰el aÏ na kfiíÏ, tak i manÏel by mûl
jednat obûtavû. „Kristova vláda je
vládou moudrosti a lásky, a kdyÏ
manÏelé plní své povinnosti ke sv˘m
manÏelkám, budou pouÏívat svou
autoritu se stejnou jemností, s jakou
Kristus jedná s církví. KdyÏ manÏela
ovládá Duch KristÛv, podfiízenost
pfiinese Ïenû pokoj a poÏehnání,
protoÏe manÏel od ní bude Ïádat
pouze to, co je v zájmu dobra, v mí-
fie, v jaké Kristus Ïádá podfiízenost
od církve... MuÏi by mûli studovat
Kristova slova, ale ne proto, aby zji-
stili, do jaké míry se jim musí man-
Ïelka podfiídit, ale proto, aby mohli
sm˘‰let jako Kristus a stali se oãi‰tû-
n˘mi, ohledupln˘mi manÏely, ktefií
jsou zpÛsobilími správci domácnos-
ti.“17

Otec, jako knûz rodiny, stejnû ja-
ko Abraham, shromáÏdí svou rodi-
nu na poãátku dne a odevzdá ji do
BoÏí péãe. Veãer s nimi bude chvá-
lit Boha a dûkovat mu za udûlené
poÏehnání. Tato rodinná poboÏ-
nost bude poutem, které v‰echny

ManÏelství a rodina

361

Asd.III  5.3.2010 11:53  Stránka 361



spojuje – je to doba, kdy se Bohu
dává v rodinû první místo.18

Moudr˘ otec tráví ãas se sv˘mi dût-
mi. Dítû se mÛÏe od svého otce na-
uãit mnoho vûcí, jako je úcta a láska
k jejich matce, láska k Bohu, dÛleÏi-
tost modlitby, láska k druh˘m lidem,
pfiístup k práci, umûní uskromnit se,
láska k pfiírodû a k celému BoÏímu
stvofiení. Ale jestliÏe otec není nikdy
doma, dûti tuto pfiednost a radost
nikdy nepoznají.

2. Matka. Po spoleãenství s Bo-
hem je matefiské pouto jedním
z nejuÏ‰ích pozemsk˘ch vztahÛ.
„Ani král na svém trÛnu nemá vzne-
‰enûj‰í poslání neÏ matka. Matka je
královnou domácnosti. Má moÏ-
nost formovat povahy sv˘ch dûtí,
aby byly zpÛsobilé pro vzne‰enûj‰í,
vûãn˘ Ïivot. Ani andûl by nemohl
Ïádat o u‰lechtilej‰í poslání; proto-
Ïe tím, Ïe se matka vûnuje této prá-
ci, koná dílo BoÏí... Mûla by si uvû-
domit hodnotu své práce a vzít na
sebe celou BoÏí zbroj, aby mohla
odolat poku‰ení pfiizpÛsobovat se
svûtu. Její dílo má hodnotu pro Ïi-
vot ãasn˘ i vûãn˘.“19

Nûkdo musí v rodinû nést hlavní
odpovûdnost za formování povahy
dûtí. V˘chova dûtí nemÛÏe b˘t na-
hodilá, ani ji nelze svûfiit jin˘m li-
dem, protoÏe nikdo s dûtmi necítí
tak, jako jejich rodiãe. BÛh stvofiil
matku se schopností nést dítû uv-

nitfi svého tûla, kojit ho, vychovávat
a milovat. Kromû tíÏivé finanãní si-
tuace nebo v pfiípadû, Ïe matka vy-
chovává dítû sama20, by mûla pfiij-
mout jedineãnou pfiednost, zÛstat
se sv˘m dítûtem cel˘ den. MÛÏe se
tak radovat ze spolupráce se Stvo-
fiitelem pfii formování povahy sv˘ch
dûtí pro vûãnost.

„Jeden z manÏelÛ by mûl rodinu
povaÏovat za svoji kariéru... Brát na
sebe povolání matky a manÏelky je
ve 20. století jen vyjímeãn˘m Ïivot-
ním povoláním a zároveÀ je v‰ak
i velmi nároãnou prací. Zbyteãné
úsilí? Nevdûãná práce? Nedocenûné
otroctví? Naopak, je to nejúÏasnûj‰í
moÏnost, jak zmûnit smûr, zachrá-
nit lidstvo, ovlivnit dûjiny, uãinit nû-
co, co bude cítit a sly‰et ve stále se
roz‰ifiujících kruzích.“21

Ve starozákonních dobách bylo
jméno krátkou charakteristikou ãlo-
vûka, jemuÏ patfiilo. Eva pfiijala své
jméno po pádu do hfiíchu (Gn 3,20).
ProtoÏe se mûla stát matkou v‰ech
Ïiv˘ch, bylo její jméno (hebrejsky
chavva) odvozeno od slova pro „Ïi-
vot“ (hebrejsky chaj). OdráÏí mimo-
fiádnû ãestné postavení, které Eva
zaujímá v dûjinách lidstva.

Tak, jako plození dûtí nebylo v˘-
hradním právem pouze Adama ne-
bo Evy, nebylo jím ani rodiãovství.
O tuto odpovûdnost se mûli dûlit.
Tak by tomu mûlo b˘t i dnes, neje-
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nom pfii plození dûtí, ale i pfii jejich
v˘chovû. KaÏd˘ z rodiãÛ má urãité
úkoly, a ty je tfieba vykonat jako pro
Pána. „Hle, synové jsou dûdictví od
Hospodina, mzdou od nûho plod
lÛna.“ (Î 127,3)

Dûti
1. Pfiednost. Kromû odevzdání se

Pánu a sobû navzájem, nemají rodi-
ãe vzne‰enûj‰í závazek neÏ dûti, kte-
ré pfiivedli na svût. Musí postavit zá-
jmy sv˘ch dûtí pfied svou vlastní ka-
riéru a pohodlí. Dûti nepfii‰ly na
svût z vlastní vÛle, proto je jim tfieba
pfiipravit co nejlep‰í vstup do Ïivo-
ta. Je‰tû pfied narozením by mûlo
b˘t blaho dítûte na prvním místû,
protoÏe prenatální vlivy v˘znamnû
pÛsobí na jeho duchovní, du‰evní
i fyzické zdraví.22

2. Láska. Láska rodiãÛ by mûla b˘t
nepodmínûná a obûtavá. I kdyÏ ji
dûti nebudou zcela opûtovat, mûly
by b˘t milovány, aby mûly po cel˘ Ïi-
vot o sobû správn˘ obraz a byly cito-
vû zdravé. Dûti, které si lásku musí
získávat nebo se cítí odmítané a ne-
dÛleÏité, se budou snaÏit vynucovat
lásku rodiãÛ prostfiednictvím ne-
vhodného chování, které v nich
hluboce zakofiení a stane se pro nû
obvyklé.23

Dûti, které mají jistotu, Ïe je rodi-
ãe milují, budou vstfiícné i vÛãi ji-
n˘m lidem. Budou se uãit dávat

i pfiijímat a poznají, Ïe smysl Ïivota
není v nich samotn˘ch. Jak dûti po-
rostou, mohou se uãit oslavovat
Boha.

3. Odevzdání. KfiesÈan‰tí rodiãe ma-
jí své dûti odevzdat do BoÏí sluÏby co
nejdfiíve po narození. Ve sborech ad-
ventistÛ sedmého dne toto odevzdá-
ní probíhá jednoduch˘m obfiadem,
ve kterém rodiãe pfied sborem pfied-
kládají své dûti Bohu v modlitbû, po-
dobnû jako Josef a Marie odevzdali
malého JeÏí‰e Hospodinu v chrámu
(L 2,22-39). Takov˘m zpÛsobem se
dítû na poãátku Ïivota stává souãástí
‰ir‰í duchovní rodiny. âlenové sboru
se úãastní spoleãenského a duchov-
ního rozvoje mladého ãlovûka jako
BoÏího dítûte a souãásti tûla Kris-
tova.

Pfii tomto obfiadu rodiãe také za-
svûcují sami sebe, aby dítû vychová-
vali podle BoÏí vÛle a byl v nûm vy-
tváfien BoÏí obraz. Aby rodiãe toho-
to cíle dosáhli, pfiivádûjí své dítû
pravidelnû do dûtské sobotní ‰koly
a do sboru, aby se maliãcí stali sou-
ãástí Kristova tûla jiÏ od raného
dûtství. Potom, kdyÏ dítû dosáhne
‰kolního vûku, rodiãe a církev uãiní
v‰echno proto, aby se mu mohlo
dostat kfiesÈanského vzdûlání, které
bude v dítûti je‰tû dále budovat lás-
ku k Pánu.

4. Vytrvalost. Duchovní vyuãování,
které rodiãe konají, je stále trvající
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proces, kter˘ probíhá v kaÏdém
úseku Ïivota dítûte. „Bude‰ je [BoÏí
pfiikázání] v‰tûpovat m˘m synÛm
a bude‰ o nich rozmlouvat, kdyÏ
bude‰ sedût doma nebo pÛjde‰ ces-
tou, kdyÏ bude‰ uléhat nebo vstá-
vat. UváÏe‰ si je jako znamení na ru-
ku a bude‰ je mít jako pásek na ãe-
le mezi oãima. Napí‰e‰ je také na
vefieje svého domu a na své brány.“
(Dt 6,7-9; 11,18nn)

Dítû je ovlivnûno celkovou atmo-
sférou domova. Rodiãe nemohou
zprostfiedkovat duchovní Ïivot
pouze prostfiednictvím rodinné
bohosluÏby. Duchovnost musí vy-
pl˘vat z jejich trvalé dÛvûry v JeÏí-
‰e; musí se projevovat v jejich zpÛ-
sobu Ïivota, oblékání a dokonce
i v úpravû domova. Pro kfiesÈansk˘
rÛst dítûte je nesmírnû dÛleÏité,
aby poznalo Boha jako laskavého
Otce.

5. Poslu‰nost. „ZasvûÈ uÏ chlapce
do jeho cesty, neodch˘lí se od ní,
ani kdyÏ zestárne.“ (Pfi 22,6) Co ob-
sahuje toto vyuãování? KázeÀ zahr-
nuje mnohem víc neÏ jen trest.
Trest se zpravidla vztahuje na mi-
nulost, zatímco kázeÀ je zamûfiena
na budoucnost. UplatÀování káznû
je proces, ve kterém se mladému
ãlovûku od rodiãÛ dostává v˘cvik,
vedení a pfiíklad. To znamená, Ïe
se uãí dÛleÏit˘m zásadám, jako je
vûrnost, pravda, spravedlnost, dÛ-

slednost, trpûlivost, pofiádek, soucit,
‰tûdrost a pracovitost.

KdyÏ se dítû brzy nauãí své rodiãe
poslouchat, nebude pro nûj autorita
pfiedstavovat Ïádn˘ problém. ZáleÏí
v‰ak také na druhu poslu‰nosti, kte-
ré se nauãí. Pravá poslu‰nost nevzni-
ká z donucení, ale vyvûrá z nitra ãlo-
vûka. Tajemství tohoto druhu po-
slu‰nosti spoãívá v znovuzrození.

„âlovûk, kter˘ se pokou‰í zacho-
vávat BoÏí pfiikázání proto, Ïe to po-
kládá za svou povinnost, nebo Ïe se
to od nûj vyÏaduje, nikdy neproÏije
radost z poslu‰nosti. To není sku-
teãná poslu‰nost... Pravá poslu‰nost
je vnûj‰í projev vnitfiních zásad. Vy-
vûrá z lásky ke spravedlnosti, z lásky
k BoÏímu zákonu. Podstatou ve‰ke-
ré spravedlnosti je vûrnost na‰emu
Vykupiteli. Ta nás povede k tomu,
Ïe budeme dûlat to, co je správné
proto, Ïe je to správné – protoÏe ko-
nání dobra se líbí Bohu.“24

6. Spoleãensk˘ Ïivot a rozvoj fieãi.
V rodinû se dûti jako ãlenové lid-
ského rodu stávají spoleãensk˘mi
bytostmi se v‰emi úkoly a pfiednost-
mi, které to pfiiná‰í. Zespoleãen‰tû-
ní (socializace) je proces, ve kterém
dítû získává základní dovednosti
a zku‰enosti, které mu pomohou
zapojit se do spoleãnosti a Ïít v ní.
Jazyk se v‰emi jeho komunikaãními
odstíny je jedna z prvních doved-
ností, kterou se dítû uãí. Jazyk, kte-
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r˘m se doma mluví, je tfieba peãlivû
vybírat, aby zjevoval BoÏí charakter.
Dítû by mûlo ãasto sly‰et radostná
a spontánní vyjádfiení lásky mezi
ãleny rodiny a chválení Boha.

7. Pohlaví. Právû doma se pro-
stfiednictvím zdrav˘ch mezilidsk˘ch
vztahÛ mezi obûma pohlavími, kte-
ré tvofií úplnou rodinu, mají dûti
uãit Ïít ve spoleãnosti jako muÏ a Ïe-
na. Dospûlí by je mûli prostfiednic-
tvím správn˘ch a pfiimûfien˘ch in-
formací upozorÀovat na krásu je-
jich rozvíjející se sexuality. Jejich
úkolem je také chránit dûti pfied se-
xuálním zneuÏíváním.

8. Poznávání hodnot. Základním
spoleãensk˘m posláním domova je
umoÏnit pfiijmout dítûti hodnoty,
které rodina pfiijala. Ne vÏdy se ro-
dinné hodnoty a náboÏenské pojetí
shodují. Rodiãe mohou tvrdit, Ïe
dodrÏují urãité náboÏenské zásady,
ale hodnoty, které dûtem pfiedsta-
vují, se nemusí s tûmito zásadami
vÏdy shodovat. Proto je dÛleÏité,
aby rodiãe byli dÛslední.

·ir‰í rodina. BoÏím zámûrem je, aby
bylo manÏelství v˘luãné; rodina
v‰ak taková není. V dne‰ní vysoce
rozvinuté spoleãnosti mÛÏe ãlovûk
jen zfiídkakdy nalézt ‰ir‰í rodinu,
kde spolu v tûsné blízkosti Ïijí pra-
rodiãe, sourozenci a blízcí pfiíbuz-
ní. Církevní rodina mÛÏe pomoci

tûm, ktefií mají pfiíbuzné daleko ne-
bo jiÏ Ïádné nemají, aby nalezli pra-
vé vûdomí vlastní hodnoty a souná-
leÏitosti. Zde mohou také osamûlí
rodiãe nalézt klidné místo, kde mo-
hou s láskou vychovávat své dûti.
Sbor tak mÛÏe poskytnout vhodné
vzory jednání, které mohou doma
chybût.

Z pfiíkladu laskavého pfiístupu ke
star˘m lidem ve shromáÏdûní se mo-
hou dûti uãit uctivosti. Star‰í mo-
hou proÏívat uspokojení z toho, Ïe
kolem sebe mají dûti, které mohou
milovat a s kter˘mi se mohou rado-
vat. „Ani ve stáfií a ‰edinách mû, Bo-
Ïe, neopou‰tûj, dokud neseznámím
toto pokolení se skutky tvé paÏe
a s tvou bohat˘rskou silou v‰echny,
ktefií pfiijdou.“ (Î 71,18)

BÛh vûnuje star‰ím lidem zvlá‰tní
pozornost a fiíká: „·ediny jsou oz-
dobnou korunou, lze je nalézt na
cestû spravedlnosti.“ (Pfi 16,31) „Já
sám aÏ do va‰eho stáfií, aÏ do ‰edin
vás budu nosit. Já jsem vás uãinil
a já vás ponesu, budu vás nosit a za-
chráním.“ (Iz 46,4)

Ve sborovém spoleãenství osamû-
lí lidé mohou najít prostfiedí, kde
budou milováni, kde si jich budou
ostatní váÏit a kde se budou moci
také rozdûlit o svou lásku a schop-
nosti. Prostfiednictvím sluÏby církve
mohou pocítit, Ïe o nû BÛh peãuje:
„Miloval jsem tû odvûkou láskou,
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Poznámky

1. Srov. E. G. White, Education, str. 20.
2. A. W. Spalding, Makers of the Home

(Mountain View, CA: Pacific Press, 1928),
str. 58.

3. Îe byl Adam zodpovûdn˘ za planetu Zemi,
je patrné z toho, Ïe ho BÛh povaÏoval za
zodpovûdného za hfiích, i kdyÏ nebyl první,
kdo zhfie‰il (Gn 3,9nn). Také Nov˘ zákon,
kdyÏ srovnává dva „Adamy“, povaÏuje první-
ho Adama zodpovûdného za to, Ïe pfii‰el
hfiích a smrt (¤ 5,12nn; 1 K 15,22; srov. E.
G. Whiteová, Vítûzství lásky BoÏí, str. 460).

4. „BÛh sám dal Adamovi spoleãnici. Dal mu
‘pomoc, která by pfii nûm byla’, pomocnici,
která mu vyhovovala, jeÏ mu mohla b˘t
druÏkou a b˘t s ním jedno v lásce a úãasti.

Eva byla stvofiena ze Ïebra, vyÀatého z boku
Adamova, coÏ znaãí, Ïe ho nemá ovládat ja-
ko hlava, ani b˘t jemu podfiízena jako mé-
nûcennûj‰í, n˘brÏ Ïe mu má stát po boku ja-
ko rovn˘ s rovn˘m, b˘t jím milována a chrá-
nûna.“ (E. G. Whiteová, Patriarchové a proro-
ci, str. 22)

5. Více o smluvních aspektech manÏelství viz
„Marriage as Covenant“ v Covenant and Mar-
riage: Patnership and Commitment (Leader’s
Notebook; Nashville: Family Ministry De-
partment, Sunday School Board of the Sout-
hern Baptist Convention, 1987), str. 51-60.

6. Viz Církevní fiád, str. 167-169; F. M. Wilcox,
„Marrying Unbelievers“, Review and Herald,
2. ãervenec 1914, str. 9.10; G. B. Thompson,
„Marrying Unbelievers: ‘Can Two Walk
Together, Except They Be Agreed?“ Review

proto jsem ti tak trpûlivû prokazo-
val milosrdenství.“ (Jr 31,3)

Je souãástí „ãisté zboÏnosti“ peão-
vat zvlá‰tû o ty, ktefií jsou v nouzi (Jk
1,27; Ex 22,21; Dt 24,17 a 26,12; Pfi
23,10; Iz 1,17). Církevní rodina má
jedineãnou moÏnost poskytnout
útoãi‰tû, útulek a místo spoleãen-
ství tûm, ktefií nemají rodinu. Vûfiící
se také mohou ujmout kaÏdého ãle-
na a zahrnout ho do zvlá‰tního spo-
leãenství, o kterém Kristus fiekl, Ïe
bude znakem pravého kfiesÈanství
(J 17,20-23).

Obrácení

ProtoÏe je rodina základem církve
a spoleãnosti, bude kfiesÈanská rodi-
na nástrojem získávání a udrÏení

ãlenÛ pro Pána. Poslední ver‰e Sta-
rého zákona jsou proroctvím, které
se splní pfied tím, neÏ se Kristus vrá-
tí: „Hle, posílám k vám proroka Eli-
já‰e, dfiíve neÏ pfiijde den Hospo-
dinÛv velik˘ a hrozn˘. On obrátí
srdce otcÛ k synÛm a srdce synÛ
k otcÛm, abych pfii svém pfiíchodu
nestihl zemi klatbou.“ (Mal 3,23.24;
[4,5.6]) I kdyÏ dnes existuje mnoho
vlivÛ, které se snaÏí rodinu naru‰it,
BÛh vyz˘vá k novému sjednocení,
zpevnûní, obrácení a obnovû. Ty ro-
diny, které odpoví na jeho v˘zvu,
obdrÏí sílu, která bude dÛkazem
pravého kfiesÈanství. Sbory, které
budou tvofieny tûmito rodinami,
porostou, mládeÏ je nebude opou‰-
tût a pfiedstaví svûtu jasn˘ obraz
Boha.
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V nebi je svatynû, prav˘ svatostánek,
jehoÏ stavitelem je Pán, a ne ãlovûk.
V nûm Kristus slouÏí v ná‰ prospûch,
zpfiístupÀuje vûfiícím poÏehnání své
smifiující obûti, pfiinesené jednou pro-
vÏdy na kfiíÏi. Kristus byl uveden do
úfiadu jako ná‰ slavn˘ Veleknûz a svou
prostfiednickou sluÏbu zaãal po svém
nanebevstoupení. Roku 1844, na konci
prorockého období 2300 dnÛ (let) pfie-
‰el k druhé a závûreãné fázi své usmi-
fiující sluÏby. Je to dílo vy‰etfiujícího
soudu, kter˘ je souãástí závûreãného
odstraÀování ve‰kerého hfiíchu. Pfied-
obrazem této skuteãnosti bylo oãi‰Èová-
ní starodávné Ïidovské svatynû v Den
smífiení. V pfiedobrazné sluÏbû byla
svatynû oãistûna krví obûtí zvífiat, ale
nebeské skuteãnosti se oãisÈují dokona-
lou obûtí JeÏí‰ovy krve. Vy‰etfiující soud
odhaluje nebesk˘m bytostem, kdo
z mrtv˘ch zesnul v Kristu, a proto je
v nûm uznán hodn˘m mít podíl na pr-
vém vzkfií‰ení. Tento soud také ukazu-
je, kdo z Ïiv˘ch zÛstává v Kristu, za-
chovává BoÏí pfiikázání a víru JeÏí‰e
Krista a je v nûm pfiipraven ke vstupu
do vûãného království. Tento soud ob-
hajuje BoÏí spravedlnost, zachraÀující
ty, ktefií vûfií v JeÏí‰e Krista. Prohla‰u-
je, Ïe lidé, ktefií zÛstali Bohu vûrní, ob-
drÏí království. Dovr‰ení Kristovy sluÏ-

by v nebeské svatyni bude pro lidi pfied
druh˘m adventem znamenat ukonãení
doby milosti (Îd 8,1-5; 4,14-16; 9,11-
28; 10,19-22; 1,3; 2,16.17; Da 7,9-27;
8,13.14; 9,24-27; Nu 14,34; Ez 4,6; Lv
16; Zj 14,6.7; 20,12; 14,12; 22,12).

Základní vûrouãné v˘roky, 23
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23
Pfiichází doba veãerní obûti. Knûz
stojí na chrámovém nádvofií v Jeru-
zalémû a je pfiipraven obûtovat be-
ránka. Ve chvíli, kdy pozvedá nÛÏ,
aby ho zabil, se zatfiásla zemû. Vydû-
‰enému knûzi vypadává nÛÏ z ruky
a beránek utíká pryã. I pfies hfimot
vyvolan˘ zemûtfiesením sly‰í hlasit˘
zvuk trhající se látky, jakoby nevidi-
telná ruka trhala chrámovou opo-
nu od shora dolÛ.

âerné mraky za mûstem zahalily
kfiíÏ. JeÏí‰ Kristus, velikonoãní Berá-
nek BoÏí, zvolal: „Dokonáno jest!“,
a zemfiel za hfiíchy svûta.

Pfiedobraz se setkal se skuteãností.
Uskuteãnilo se to, na co po celá sta-
letí ukazovaly chrámové obfiady –
Spasitel pfiinesl svou smifiující obûÈ.
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Pfiedobraz se splnil ve skuteãnosti,
proto obfiady, které tuto obûÈ sym-
bolizovaly, pozbyly svou platnost.
Proto se roztrhla opona, upadl nÛÏ
a utekl beránek.

Tím v‰ak dûjiny spasení nekonãí.
Pokraãují i po ukfiiÏování. Vzkfií‰ení
a nanebevstoupení JeÏí‰e Krista za-
mûfiuje na‰i pozornost na nebes-
kou svatyni, kde jiÏ Kristus není
pouh˘m Beránkem. SlouÏí zde jako
knûz. Jednou provÏdy byla pfiinese-
na obûÈ. Nyní v‰em zpfiístupÀuje
poÏehnání, které z této obûti smífie-
ní plyne.

Nebeská svatynû

BÛh pfiikázal MojÏí‰ovi, aby pro nûj
postavil pozemsk˘ pfiíbytek – svatyni
(Ex 25,8), která byla souãástí první
(staré) smlouvy (Îd 9,1.2). Svatynû
uãila cestû spasení. O 400 let pozdû-
ji postavil král ·alomoun stál˘ chrám
v Jeruzalémû, kter˘ nahradil MojÏí-
‰Ûv pfienosn˘ stánek. KdyÏ Nebú-
kadnesar tento chrám zniãil, posta-
vili ti, kdo se vrátili z babylónského
zajetí druh˘ chrám. Herodes Velik˘
ho pfiestavûl a zkrá‰lil. Av‰ak ¤íma-
né jej v roce 70 po Kr. zniãili.

Nov˘ zákon mluví o tom, Ïe i no-
vá smlouva má svou svatyni, která je
v nebesích. V ní JeÏí‰ Kristus slouÏí
jako Veleknûz „po pravici BoÏího
trÛnu“. Je to „pravá svatynû a stá-

nek, kter˘ zfiídil sám Hospodin,
a nikoli ãlovûk“ (Îd 8,1.2).1 Na ho-
fie Sínaj byl MojÏí‰ovi ukázán „vzor“,
napodobenina nebo zmen‰en˘ mo-
del nebeské svatynû (Ex 25,9.40).2

Písmo naz˘vá svatyni, kterou MojÏí‰
postavil, „náznakem nebesk˘ch vû-
cí“, „napodobení té pravé“ (Îd
9,23.24). Pozemská svatynû a sluÏba
v ní umoÏÀuje pochopit úlohu ne-
beské svatynû.

V celém Písmu se pfiedpokládá
existence nebeské svatynû nebo
chrámu (napfi. Î 11,4 a 102,20; Mi
1,2.3).3 Jan spatfiil ve vidûní nebes-
kou svatyni. Popsal ji jako „chrám
stánku svûdectví na nebi“ (Zj 15,5;
Kral.) a „BoÏí chrám v nebesích“
(Zj 11,19). Zde vidûl pfiedmûty, kte-
ré se staly vzorem pfii zafiizování po-
zemské svatynû, napfi. sedm zlat˘ch
svícnÛ (Zj 1,12) a kadidlov˘ oltáfi
(Zj 8,3). Jan tam také spatfiil truhlu
smlouvy, která se podobala té, která
byla v pozemské svatyni svat˘ch (Zj
11,19).

Kadidlov˘ oltáfi je v nebesích
umístûn pfied BoÏím trÛnem (Zj
8,3; 9,13), kter˘ se nachází v BoÏím
nebeském chrámu (Zj 4,2; 7,15;
16,17). Nebeská zasedací síÀ, kde
je i trÛn (Da 7,9.10), se tedy na-
chází v nebeském chrámu neboli
svatyni. To je také dÛvod, proã ko-
neãné rozsudky vycházejí z BoÏího
chrámu (Zj 15,5-8).
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Je jasné, Ïe Písmo pfiedstavuje ne-
beskou svatyni jako skuteãné místo
(Îd 8,2), není to jen metafora nebo
abstraktní vyjádfiení.4 Nebeská sva-
tynû je pfiedev‰ím BoÏím pfiíbyt-
kem.

SluÏba v nebeské svatyni

Poselství o svatyni bylo poselstvím
o spasení. BÛh prostfiednictvím sluÏ-
by ve svatyni hlásal evangelium (Îd
4,2). SluÏba v pozemské svatyni by-
la aÏ do prvního pfiíchodu JeÏí‰e
Krista „podobenstvím pro nynûj‰í
ãas“ (Îd 9,9.10). „BoÏím zámûrem
bylo, aby prostfiednictvím symbolÛ
a obfiadÛ tohoto podobenství evan-
gelia Izrael zamûfiil svou víru na
obûÈ a knûÏskou sluÏbu Vykupitele
svûta, Beránka BoÏího, kter˘ snímá
hfiích svûta (Ga 3,22.23; J 1,29).“5

Svatynû objasÀuje tfii fáze Kristovy
sluÏby: (1) zástupnou obûÈ, (2) pro-
stfiednickou sluÏbu knûze, (3) závû-
reãn˘ soud.

Zástupná obûÈ. KaÏdá obûÈ ve svatyni
symbolizovala Kristovu smrt za od-
pu‰tûní hfiíchu a potvrzovala tak, Ïe
„bez vylití krve není odpu‰tûní“ (Îd
9,22). Tyto obûti znázorÀovaly ná-
sledující pravdy.

1. BoÏí soud nad hfiíchem. ProtoÏe
je hfiích hluboce zakofienûná vzpou-
ra proti v‰emu dobrému, ãistému

a pravdivému, není moÏné ho pfie-
hlíÏet. „Mzdou hfiíchu je smrt.“
(¤ 6,23)

2. Kristova zástupná smrt. „V‰ichni
jsme bloudili jako ovce..., jej v‰ak
Hospodin postihl pro nepravost
nás v‰ech.“ (Iz 53,6) „Kristus zemfiel
za na‰e hfiíchy podle Písem.“ (1 K
15,3)

3. ObûÈ smífiení dává BÛh. Tou obû-
tí je JeÏí‰ Kristus. „Jeho ustanovil
BÛh, aby svou vlastní smrtí se stal
smírnou obûtí pro ty, kdo vûfií.“ (¤
3,25) „Toho, kter˘ nepoznal hfiích
[Krista], kvÛli nám ztotoÏnil [BÛh]
s hfiíchem, abychom v nûm dosáhli
BoÏí spravedlnosti.“ (2 K 5,21)
Kristus – Vykupitel – vzal na sebe
rozsudek nad hfiíchem. „S Kristem
bylo naloÏeno tak, jak zaslouÏíme
my, a to proto, aby s námi mohlo b˘t
naloÏeno tak, jak zaslouÏí on. Byl
odsouzen za na‰e hfiíchy, na nichÏ
nemûl podíl, a to proto, abychom
my mohli b˘t ospravedlnûni sprave-
dlností, na níÏ jsme se nepodíleli.
Podstoupil smrt, která mûla b˘t na-
‰í smrtí, abychom mohli pfiijmout
Ïivot, kter˘ patfiil jemu. ‘Jeho jizva-
mi jsme uzdraveni.’ (Iz 53,5)“6

Obûti se v pozemské svatyni opa-
kovaly. Toto obfiadní zpodobnûní
vykoupení se po dlouhá léta opako-
valo jako zajímav˘ pfiíbûh. Naproti
tomu se skuteãnost (antityp) – sku-
teãná usmifiující smrt na‰eho Pána –

Kristova sluÏba v nebeské svatyni
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na Golgotû odehrála jednou pro vÏdy
(Îd 9,26-28; 10,10-14).

Na kfiíÏi byla zaplacena cena za
lidsk˘ hfiích. Byla naplnûna BoÏí
spravedlnost. Z právního hlediska
se svûtu dostalo BoÏího ospravedl-
nûní (¤ 5,18). Smífiení bylo doko-
náno na kfiíÏi, jak to pfiedstavovaly
obûti, a kající vûfiící mÛÏe tomuto
dokonanému dílu na‰eho Pána pl-
nû dÛvûfiovat.7

KnûÏsk˘ prostfiedník. JestliÏe obûÈ
usmifiuje hfiích, proã byla nezbytná
je‰tû pfiítomnost knûze?

Úloha knûze zamûfiuje pozornost
na potfiebu prostfiedníka mezi
hfií‰níkem a svat˘m Bohem. Pro-
stfiednická sluÏba knûze ukazuje váÏ-
nost hfiíchu a odcizení, které hfiích
vnesl mezi bezhfií‰ného Boha a hfií‰-
né stvofiení. „Jako byla kaÏdá obûÈ
pfiedobrazem smrti Pána JeÏí‰e
Krista, tak i kaÏd˘ knûz pfiedstavoval
Kristovu prostfiednickou sluÏbu ve-
leknûze v nebeské svatyni. ‘Je totiÏ
jeden BÛh a jeden prostfiedník me-
zi Bohem a lidmi, ãlovûk – Kristus
JeÏí‰.’ (1 Tm 2,5)“8

1. Prostfiedník a smífiení. Aplikace
smifiující krve bûhem knûÏské pro-
stfiednické sluÏby byla také chápána
jako forma smífiení (Lv 4,35). V˘raz
smífiení naznaãuje zmûnu vztahu
mezi dvûmi odcizen˘mi stranami.
Stejnû jako Kristova smírãí obûÈ

usmífiila svût s Bohem, tak i jeho
sluÏba prostfiedníka – zprostfiedko-
vání zásluh jeho bezhfií‰ného Ïivota
a zástupné smírãí smrti – ãiní ze
smífiení s Bohem osobní zku‰enost
pro kaÏdého vûfiícího.

Levitské knûÏství znázorÀuje spás-
nou sluÏbu JeÏí‰e Krista, kterou ko-
ná od své smrti. Ná‰ Veleknûz „use-
dl po pravici BoÏího trÛnu v nebe-
sích“, kde slouÏí „jako sluÏebník
pravé svatynû a stánku, kter˘ zfiídil
sám Hospodin, a nikoli ãlovûk“ (Îd
8,1.2).

Nebeská svatynû je velké fiídící
stfiedisko, kde Kristus koná pro na‰e
spasení svou knûÏskou sluÏbu. JeÏí‰
„pfiiná‰í dokonalé spasení tûm, kdo
skrze nûho pfiistupují k Bohu; je stá-
le Ïiv a pfiimlouvá se za nû“ (Îd
7,25). Proto jsme vybídnuti: „Pfii-
stupme tedy smûle k trÛnu milosti,
abychom do‰li milosrdenství a na-
lezli milost a pomoc v prav˘ ãas.“
(Îd 4,16)

KnûÏí v pozemské svatyni vykoná-
vali dvojí sluÏbu – kaÏdodenní sluÏ-
bu ve svatyni (první oddûlení stán-
ku; kapitola 4 této knihy) a v˘roãní
sluÏbu ve svatyni svat˘ch (druhé od-
dûlení stánku). V‰echny tyto sluÏby
symbolizují Kristovu knûÏskou sluÏ-
bu.9

2. SluÏba ve svatyni. KnûÏskou sluÏ-
bu ve svatyni by bylo moÏné cha-
rakterizovat jako sluÏbu pfiímluvy,
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odpu‰tûní, smífiení a obnovení.
Tato ustaviãná sluÏba umoÏÀovala
mít prostfiednictvím knûze trval˘
pfiístup k Bohu.10 Symbolizovala
pravdu o tom, Ïe kající hfií‰ník má
okamÏit˘ a trval˘ pfiístup k Bohu
prostfiednictvím Kristovy knûÏské
sluÏby Pfiímluvce a Prostfiedníka
(Ef 2,18; Îd 4,14-16; 7,25; 9,24;
10,19-22).

KdyÏ kající hfií‰ník11 pfii‰el s obûtí
do svatynû, vloÏil své ruce na hlavu
nevinného zvífiete a vyznal své hfií-
chy. Tím se jeho hfiích i odplata za
nûj symbolicky pfienesl na nevin-
nou obûÈ. Poté mu byly odpu‰tûny
hfiíchy.12 Îidovská encyklopedie fií-
ká: „VloÏení rukou na hlavu obûtní-
ho zvífiete je bûÏn˘ obfiad, kter˘m se
uskuteãÀuje zámûna a pfienesení
hfiíchÛ.“ „KaÏdá obûÈ v sobû nese
my‰lenku zámûny; obûÈ zaujímá
místo hfií‰níka.“13

Krev obûti za hfiích se pouÏívala
jedním ze dvou zpÛsobÛ: a) Pokud
byla krev pfienesena do svatynû, po-
kropila se s ní vnitfiní opona a knûz
také pomazal rohy kadidlového ol-
táfie (Lv 4,6.7.17.18); b) JestliÏe ne-
byla krev vzata do svatynû, pomaza-
ly se s ní rohy oltáfie pro zápalné obû-
ti na nádvofií (Lv 4,25.30). V tomto
pfiípadû knûz snûdl ãást masa obûti
(Lv 6,11.12.16.18.19.23). V obou
pfiípadech si v‰ak úãastníci uvûdo-
movali, Ïe jejich hfiíchy a zodpovûd-

nost za nû byly pfieneseny do svaty-
nû a na knûze.14

„Svatynû pfiebírala v tomto obfiad-
ném podobenství kajícníkovu vinu
a zodpovûdnost – pfiinejmen‰ím na
nûjak˘ ãas. KdyÏ kajícník obûtoval
obûÈ za hfiích a vyznal svá provinû-
ní, odcházel s odpu‰tûním a uji‰tû-
ním, Ïe ho BÛh pfiijal. Tak je tomu
i ve skuteãné (antitypické) zku‰e-
nosti, kdyÏ Duch svat˘ vede hfií‰ní-
ka k pokání a pfiijetí JeÏí‰e Krista ja-
ko svého Spasitele a Pána. Kristus be-
re na sebe jeho hfiíchy a odpovûdnost. Je
mu zcela odpu‰tûno. Kristus je pro
vûfiícího jistotou i jeho zástup-
cem.“15

V pfiedobraze (typ) i ve skuteã-
nosti (antityp) se sluÏba ve svatyni
zamûfiuje pfiedev‰ím na jednotlivce.
KnûÏská sluÏba JeÏí‰e Krista dává
hfií‰níkovi odpu‰tûní a smífiení s Bo-
hem (Îd 7,25). „BÛh pro Kristovy
zásluhy odpou‰tí kajícímu hfií‰níko-
vi, pfiipoãítává mu spravedliv˘ cha-
rakter a poslu‰nost jeho Syna, od-
pou‰tí jeho hfiíchy a zaznamenává
jeho jméno do knihy Ïivota jako
jméno jednoho ze sv˘ch dûtí (Ef
4,32; 1 J 1,9; 2 K 5,21; ¤ 3,24;
L 10,20). KdyÏ vûfiící zÛstává v JeÏí‰i
Kristu, je mu zprostfiedkována du-
chovní milost skrze na‰eho Pána
prostfiednictvím Ducha svatého,
a to tak, Ïe duchovnû dospívá a roz-
víjí ctnosti a dary milosti, které od-
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ráÏejí BoÏí charakter (2 Pt 3,18; Ga
5,22.23).“16

SluÏba ve svatyni zprostfiedková-
vá vûfiícímu ospravedlnûní a posvû-
cení.

Poslední soud. Události Dne smífiení
zobrazují tfii fáze BoÏího poslední-
ho soudu: (1) „premileniální soud“
(nebo „vy‰etfiující soud“), kter˘ b˘-
vá také naz˘ván „pfiedadventní
soud“; (2) „soud bûhem milénia“
a (3) „vynesení a vykonání rozsud-
ku“, které se uskuteãní na konci
Tisíciletí.

1. SluÏba ve svatyni svat˘ch. Druhá
ãást knûÏské sluÏby je pfiedev‰ím za-

mûfiena na svatostánek a soustfieìu-
je se na oãi‰Èování svatynû a BoÏího
lidu. Tuto sluÏbu ve svatyni svat˘ch
mohl vykonávat pouze veleknûz, a to
jedin˘ den náboÏenského roku.

K oãi‰tûní svatynû byli potfieba
dva kozlové – kozel pro Hospodina
a kozel pro Azázela. Tím, Ïe knûz
obûtoval Hospodinova kozla, vyko-
nal tak smírãí obfiad „za svatyni [v té-
to kapitole je mínûna svatynû sva-
t˘ch], za stan setkávání [svatynû]
a za oltáfi [na nádvofií]“ (Lv 16,20;
srov. 16,16-18).

Veleknûz vzal krev Hospodinova
kozla, která pfiedstavovala Kristovu
krev, do svatynû svat˘ch, kde s ní
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v pfiítomnosti samotného Boha po-
kropil slitovnici – pfiíkrov truhly
smlouvy, která obsahovala Desate-
ro. Tím naplnil poÏadavek BoÏího
svatého zákona. Jeho ãin symboli-
zoval nepfiedstavitelnou cenu, kte-
rou JeÏí‰ Kristus musel zaplatit za
na‰e hfiíchy, a zároveÀ ukazoval na
to, jak Pán BÛh touÏí po smífiení se
sv˘m lidem (srov. 2 K 5,19). Potom
veleknûz pokropil touto krví je‰tû
kadidlov˘ oltáfi a oltáfi zápaln˘ch
obûtí, kter˘ byl kaÏdodennû kropen
krví, pfiedstavující vyznané hfiíchy.
Veleknûz tím vykonal smírãí obfiad
za svatyni a za lid, a oãistil je (Lv
16,16-20.30-33).

Veleknûz, kter˘ pfiedstavoval JeÏí‰e
Krista jako prostfiedníka, vzal na se-
be hfiíchy, které zneãistily svatyni
a pfienesl je na Ïivého kozla Azázela,
kter˘ byl poté vyveden z tábora BoÏí-
ho lidu. Tímto obfiadem byly odstra-
nûny hfiíchy lidí, které byly symbo-
licky pfieneseny z kajících vûfiících
do svatynû, prostfiednictvím krve ne-
bo masa obûtí pfii kaÏdodenní sluÏ-
bû odpu‰tûní. Svatynû byla oãi‰tûna
a pfiipravena pro sluÏbu na dal‰í rok
(Lv 16,16-20.30-33).17 Tak byly mezi
Bohem a jeho lidem dány v‰echny
vûci do pofiádku.18

Den smífiení pfiedstavoval soudní
proces, ve kterém jde o vykofienûní
hfiíchu. Smífiení, které se toho dne
uskuteãnilo, „bylo pfiedobrazem zá-

vûreãného uplatnûní Kristov˘ch zá-
sluh na definitivní a vûãné odstra-
nûní pfiítomnosti hfiíchu a na úplné
usmífiení vesmíru pod BoÏí vlá-
dou“.19

2. Kozel pro Azázela. Hebrejsk˘ v˘-
raz azazel se ve Vulgátû pfiekládá ja-
ko caper emissarius, „vyhnan˘ kozel“
(Lv 16,8).20 Peãlivé studium 16. kap.
knihy Leviticus ukazuje, Ïe Azázel
pfiedstavuje satana, a ne Krista, jak se
nûktefií domnívají. Tento názor pod-
porují následující dÛvody: „(1) ten-
to kozel nebyl zabit jako obûÈ,
a proto nemohl pfiinést odpu‰tûní,
protoÏe ‘bez vylití krve není odpu‰-
tûní’ (Îd 9,22); (2) svatynû byla
úplnû oãi‰tûna krví kozla pro
Hospodina je‰tû pfiedtím, neÏ se pfii
obfiadu objevil kozel pro Azázela
(Lv 16,20); (3) text povaÏuje toho-
to kozla za bytost, která je BoÏím
protikladem a odpÛrcem (v Lv 16,8
je doslova napsáno: ‘Jeden pro Hos-
podina, druh˘ pro Azázela.’). Proto
je v kontextu svatynû správnûj‰í chá-
pat kozla pro Hospodina jako sym-
bol Krista a kozla pro Azázela jako
znázornûní satana.“21

3. RÛzné fáze soudu. Obfiad vyhná-
ní kozla pfii Dni smífiení ukazoval
dál neÏ na Golgotu, aÏ k definitiv-
nímu skoncování s problémem hfií-
chu – k dstranûní hfiíchu i satana.
„Plná zodpovûdnost za hfiích dopad-
ne na satana, kter˘ je pÛvodcem
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a podnûcovatelem hfiíchu. Satan
a jeho následovníci budou zniãe-
ni a v‰echny dÛsledky hfiíchu bu-
dou z vesmíru odstranûny. V˘sled-
kem soudu bude úplné smífiení
a soulad ve vesmíru (Ef 1,10). To je
cíl, kter˘ se naplní v rámci druhé
a závûreãné fáze knûÏské sluÏby Je-
Ïí‰e Krista v nebeské svatyni.“22 V˘-
sledkem tohoto soudu bude, Ïe
Pán BÛh bude nakonec pfied cel˘m
vesmírem obhájen.23

Den smífiení pfiedstavuje tfii ãásti
posledního soudu:

a) Odstranûní hfiíchÛ ze svatynû
se odehrává v první, pfiedadventní
nebo vy‰etfiující fázi soudu. „Zamû-
fiuje se na jména zapsaná v knize Ïi-
vota, stejnû jako se Den smífiení za-
mûfiil na odstranûní vyznan˘ch hfií-
chÛ kajících lidí ze svatynû. Nepraví
vûfiící budou vylouãeni, víra skuteã-
nû vûfiících a jejich spojení s Kris-
tem budou potvrzeny pfied vûrn˘m
vesmírem a záznamy jejich hfiíchÛ
budou vymazány.“24

b) Vyhnání kozla do pou‰tû pfied-
stavuje satanovo uvûznûní na této
opu‰tûné zemi bûhem Tisíciletí,
které zaãíná pfii druhém pfiíchodu
a shoduje se s druhou fází posled-
ního soudu, která probûhne v ne-
besích (Zj 20,4; 1 K 6,1-3). Tento
soud, probíhající bûhem tisíciletí
(milénia), pfiezkoumává rozsudek
nad bezboÏn˘mi. Vykoupen˘m

umoÏní pochopit BoÏí jednání s hfií-
chem i s tûmi hfií‰níky, ktefií nebu-
dou spaseni. Tento soud dá odpo-
vûì na v‰echny otázky, které by si vy-
koupení mohli klást ohlednû BoÏí
milosti a spravedlnosti. (Viz kapitola
26 této knihy.)

c) Vyãi‰tûn˘ tábor pfiedstavuje v˘-
sledky tfietí fáze soudu, kdy oheÀ
zniãí bezboÏné a oãistí zemi (Zj
20,11; Mt 25,31-46; 2 Pt 3,7-13; viz
kapitola 26 této knihy).

Nebeská svatynû v proroctví
V pfiedchozí ãásti jsme se zamûfiili na
svatyni z pohledu pfiedobrazu a na-
plnûní (typ – antityp). Nyní budeme
svatyni zkoumat v proroctvích.

Pomazání nebeské svatynû. Proroctví
o 70 t˘dnech z 9. kap. knihy Daniel
ukazuje na poãátek Kristovy knûÏ-
ské sluÏby v nebeské svatyni. Jedna
z posledních událostí, která se ode-
hrála bûhem 490 let, bylo pomazání
„svatynû svat˘ch“ (Da 9,24; viz kapi-
tola 4 této knihy). Hebrejsk˘ v˘raz
kóde‰ kodá‰ím oznaãuje svatyni sva-
t˘ch.

Stejnû jako byla pozemská svatynû
pfii vysvûcení pomazána svat˘m ole-
jem, a tak oddûlena pro obfiady, byla
i nebeská svatynû pomazána a vysvû-
cena pro pfiímluvnou sluÏbu JeÏí‰e
Krista. Po nanebevstoupení, krátce
po své smrti (Da 9,27),25 zapoãal
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Kristus svou sluÏbu Veleknûze a Pfií-
mluvce.

Oãi‰Èování nebeské svatynû. KdyÏ Pa-
vel v epi‰tole ÎidÛm mluví o oãi‰Èo-
vání nebeské svatynû, fiíká: „Podle
zákona se skoro v‰e oãi‰Èuje krví,
a bez vylití krve není odpu‰tûní. To,
co je jen náznakem nebesk˘ch vûcí
[pozemská svatynû], bylo nutno
oãi‰Èovat takov˘m zpÛsobem (krví
obûtních zvífiat); nebeské vûci samy
(nebeská svatynû) v‰ak vyÏadují
vzácnûj‰ích obûtí (drahou Kristovu
krev).“ (Îd 9,22.23)

Nûkolik komentátorÛ si tohoto
biblického uãení v‰imlo. Henry Al-
ford poznamenal, Ïe „i samotné nebe
potfiebovalo, a také obdrÏelo oãi‰tûní
smírnou Kristovou krví“.26 B. F.
Westcott poznamenal: „MÛÏeme fií-
ci, Ïe i ‘nebeské vûci’, nakolik pfied-
stavují podmínky lidského Ïivota
v budoucnosti, byly následkem jeho
pádu poskvrnûny nûãím, co vyÏadu-
je oãi‰tûní.“ ¤íká, Ïe to byla Kristova
krev, „která oãistila nebesk˘ vzor
(archetyp) pro pozemskou svaty-
ni“.27

Podobnû jako byly vírou hfiíchy
BoÏího lidu vloÏeny na obûÈ za
hfiích a potom symbolicky pfienese-
ny do pozemské svatynû, tak i v no-
vé smlouvû jsou vyznané hfiíchy ka-
jících vírou vloÏeny na Pána JeÏí‰e
Krista.28

A tak jako byla pfii pfiedobrazném
Dni smífiení pozemská svatynû oãi‰-
tûna odstranûním hfiíchÛ, které se
tam nashromáÏdily, je i nebeská sva-
tynû oãi‰tûna definitivním odstra-
nûním hfiíchu z nebesk˘ch knih.
Pfiedtím, neÏ dojde k definitivnímu
oãi‰tûní, je tfieba prokázat, kdo pro-
stfiednictvím pokání a víry v JeÏí‰e
Krista mÛÏe vejít do BoÏího vûãné-
ho království. Oãi‰tûní nebeské sva-
tynû proto v sobû zahrnuje vy‰etfio-
vání nebo soud,29 coÏ plnû odráÏí
podstatu Dne smífiení jako dne sou-
du.30 Tento soud, kter˘ potvrzuje
rozhodnutí o tom, kdo bude spa-
sen a kdo zahyne, se musí uskuteã-
nit pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e
Krista, protoÏe pfii druhém pfiícho-
du se Kristus vrátí se svou odmû-
nou. „Odplatím kaÏdému podle to-
ho, jak jednal.“ (Zj 22,12) Tehdy
budou také vyvrácena v‰echna sata-
nova obvinûní (srov. Zj 12,10).

Odpu‰tûní získají v‰ichni, ktefií
skuteãnû ãinili pokání a skrze víru
se odvolávali na Kristovu krev smír-
né obûti. KdyÏ se o nich bude na
soudu jednat a ukáÏe se, Ïe jsou ob-
leãeni rouchem Kristovy spravedl-
nosti, budou jejich hfiíchy vymazá-
ny a budou hodni pfiijmout vûãn˘
Ïivot (L 20,35). JeÏí‰ fiekl: „Kdo zvítû-
zí, bude odûn bûlostn˘m rouchem
a jeho jméno nevymaÏu z knihy Ïi-
vota, n˘brÏ pfiiznám se k nûmu
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pfied sv˘m Otcem a pfied jeho an-
dûly.“ (Zj 3,5)

Prorok Daniel ukázal na podstatu
tohoto vy‰etfiujícího soudu. Zatím-
co odpadlá moc symbolizovaná ma-
l˘m rohem se stále rouhá Pánu
Bohu a pronásleduje jeho lid na ze-
mi (Da 7,8.20.21.25), v nebi jsou
postaveny trÛny a BÛh pfiedsedá zá-
vûreãnému soudu. Tento soud se
odehraje v trÛnním sále nebeské
svatynû a úãastní se ho mnoÏství ne-
besk˘ch svûdkÛ. KdyÏ zasedne soud,
budou otevfieny knihy, a tím zaãne
proces vy‰etfiování (Da 7,9.10).
Teprve aÏ po tomto soudu bude
ona odpadlá mocnost zniãena (Da
7,11).31

Doba soudu. Vy‰etfiujícího soudu se
úãastní jak Otec, tak i Syn. Dfiíve,
neÏ se Kristus vrátí na zem „na ne-
besk˘ch oblacích“ jako „Syn ãlovû-
ka“, pfiijde „s nebesk˘mi oblaky aÏ
k Vûkovitému“ – Bohu Otci – a po-
staví se pfied nûj (Da 7,13). Od své-
ho nanebevstoupení Kristus pÛso-
bil jako Veleknûz a ná‰ Pfiímluvce
pfied Bohem (Îd 7,25). Ale nyní
pfiichází, aby pfievzal království (Da
7,14).

1. Zastínûní Kristovy knûÏské sluÏby.
8. kapitola knihy Daniel nás infor-
muje o sporu mezi dobrem a zlem
a o BoÏím koneãném vítûzství. Tato
kapitola poukazuje na urãitou po-

zemskou moc, která Kristovu sluÏ-
bu mezi poãátkem jeho veleknûÏ-
ské sluÏby a oãi‰tûním nebeské sva-
tynû zatemní.

Beran v tomto vidûní pfiedstavuje
Médsko-Perskou fií‰i (Da 8,3) – fií‰i
dvou rohÛ, z nichÏ ten druh˘ se stal
vût‰ím. To jasnû popisuje dvû fáze
její existence a dominantní perskou
ãást království, která se objevila po-
zdûji. Jak prorok Daniel pfiedpoví-
dal, toto v˘chodní království roz‰ífii-
lo svou moc „k mofii, na sever a na
jih“. Beran „dûlal, co se mu zlíbilo,
a vzmohl se“ (Da 8,4).

Kozel, kter˘ pak pfii‰el ze západu,
pfiedstavuje ¤ecko a velk˘ roh jeho
„prvního krále“, coÏ byl Alexandr
Velik˘ (Da 8,21). Alexandr pfii‰el ze
západu a rychle porazil Persii. Po
jeho smrti, byla bûhem nûkolika let
jeho fií‰e rozdûlena na ãtyfii králov-
ství (Da 8,8.22) – království Kassan-
drovo, Lysimachovo, Seleukovo
a Ptolemaiovo.

„Ke konci jejich kralování“ (Da
8,23), tedy jin˘mi slovy v závûru dû-
jin rozdûlené ¤ecké fií‰e, vyrostl
„mal˘ roh“ (Da 8,9). Nûktefií se do-
mnívají, Ïe toto proroctví naplnil
syrsk˘ král Antiochos Epifanés, kte-
r˘ krátce vládl v Palestinû ve 2. sto-
letí pfi. Kr. Jiní vykladaãi, vãetnû
mnoha reformátorÛ, ztotoÏnili ten-
to mal˘ roh s pohansk˘m i papeÏ-
sk˘m ¤ímem. Tento v˘klad se, na
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rozdíl od ostatních32, naprosto sho-
duje s podrobnostmi, které prorok
Daniel uvádí. V‰imnûme si následu-
jících bodÛ:

a) Moc malého rohu se roz‰ifiuje
po pádu ¤ecké fií‰e a trvá aÏ do do-
by konce (Da 8,17). Tomuto popisu
odpovídá pouze pohansk˘ a papeÏ-
sk˘ ¤ím.

b) Danielova proroctví z 2., 7. a 8.
kapitoly se obsahovû shodují. (Viz
tabulka na konci 24. kap. této kni-
hy.) Socha ze ãtyfi rÛzn˘ch kovÛ, jak
je zmínûno ve 2. kap. knihy Daniel,
a ãtyfii ‰elmy z kapitoly 7. pfiedstavu-
jí stejné svûtové fií‰e: Babylón, Mé-
do-Persii, ¤ecko a ¤ím. Nohy dílem
ze Ïeleza a dílem z hlíny i deset ro-
hÛ ãtvrté ‰elmy pfiestavují rozdûlení
¤ímské fií‰e; tyto státy, vzniklé roz-
dûlením, mûly existovat aÏ do dru-
hého pfiíchodu JeÏí‰e Krista.
V‰imnûme si, Ïe obû proroctví uka-
zují na ¤ím jako na nástupce ¤ecka
a jako na poslední fií‰i pfied Kristo-
v˘m druh˘m pfiíchodem a posled-
ním soudem. Mal˘ roh z 8. kap. kni-
hy Daniel se také s tímto popisem
shoduje; pfiichází po ¤ecku a je zni-
ãen nadpfiirozen˘m zpÛsobem,
„zlomen bez zásahu ruky“ (Da 8,25;
srov. Da 2,34).33

c) Médo-Persie je nazvána „vel-
kou“, ¤ecko „velmi velik˘m“ a mal˘
roh jako ten, kter˘ „velmi vzrostl
a vypjal se“ (Da 8,4.8-10; Kral.).

¤ím, jedna z nejvût‰ích svûtov˘ch fií-
‰í, se s tímto popisem shoduje.

d) Pouze ¤ím roz‰ífiil svou fií‰i na
jih (Egypt), na v˘chod (Makedonie
a Malá Asie) a k „nádherné zemi“
(Palestina), pfiesnû jak to bylo pfied-
povûzeno v proroctví (Da 8,9).

e) ¤ím se postavil i proti „veliteli
toho vojska“, „Veliteli velitelÛ“ (Da
8,11.25), kter˘m není nikdo jin˘
neÏ JeÏí‰ Kristus. „Proti Kristu, jeho
lidu a jeho svatyni vedl ¤ím ohro-
mující válku. Tento popis zahrnuje
jak pohanské, tak i papeÏské obdo-
bí existence ¤ímské fií‰e. Zatímco
pohansk˘ ¤ím odporoval Kristu
a zniãil chrám v Jeruzalémû, papeÏ-
sk˘ ¤ím fakticky zatemnil knûÏskou
a prostfiednickou sluÏbu, kterou
JeÏí‰ Kristus koná pro hfií‰níky v ne-
beské svatyni (viz Îd 8,1.2), a to
tím, Ïe ustanovil knûze, ktefií posky-
tují odpu‰tûní skrze lidské pro-
stfiedníky.“34 (viz kapitola 12 této
knihy) Tato odpadlá mocnost bude
mít úspûch, „pravdu srazila na zem
a dafiilo se jí, co ãinila“ (Da 8,12).

2. Doba obnovy, oãi‰tûní a soudu.
BÛh nedovolil, aby byla pravda
o Kristovû veleknûÏské sluÏbû natr-
valo zatemnûna. Skrze vûrné a bo-
habojné muÏe a Ïeny obnovil svou
pravdu. Reformaãní ãásteãné zno-
vuobjevení Kristovy úlohy jako Pro-
stfiedníka zpÛsobilo v kfiesÈanském
svûtû velké probuzení. Existovaly
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v‰ak je‰tû dal‰í pravdy o Kristovû ne-
beské sluÏbû, které mûly b˘t zjeve-
ny.

Vidûní proroka Daniela naznaão-
valo, Ïe Kristova role veleknûze by
mûla zvlá‰tû v˘raznû vystoupit do
popfiedí v „dobû konce“ (Da 8,17),
tedy v dobû, kdy JeÏí‰ Kristus kromû
své stálé pfiímluvné sluÏby zahájí
i dílo oãi‰Èování a soudu (Îd 7,25).35

Vidûní také vysvûtluje, kdy mûl Kris-
tus zahájit skuteãnou sluÏbu Dne
smífiení – dílo vy‰etfiujícího soudu
(Da 7) a oãi‰tûní svatynû. „AÏ po
dvou tisících a tfiech stech veãerech
a jitrech dojde svatynû spravedlnos-
ti.“ (Da 8,14)36 JelikoÏ se vidûní t˘-
ká doby konce, pak svatynû, o které
je zde fieã, nemÛÏe b˘t pozemskou
svatyní, protoÏe ta byla zniãena v ro-
ce 70 po Kr. Proroctví se proto mu-
sí vztahovat na svatyni nové smlou-
vy, která je v nebesích – tedy tam,
kde JeÏí‰ Kristus slouÏí pro na‰e
spasení.

Co znamená tûchto „2300 dní ne-
bo 2300 veãerÛ a jiter“, jak to ãteme
v pÛvodním hebrejském textu?37

Podle 1. kap. knihy Genesis „veãer
a jitro“ tvofií dohromady jeden den.
A jak jsme jiÏ vidûli v kapitolách 4
a 12 této knihy, ãasové období,
o kterém se mluví v symbolickém
proroctví, je také symbolické: jeden
prorock˘ den pfiedstavuje jeden
rok. Tak 2300 dnÛ z knihy Daniel 8.

kap. oznaãuje 2300 doslovn˘ch let,
jak vûfiilo mnoho kfiesÈanÛ v prÛbû-
hu staletí.38

a) Klíã k 8. kapitole knihy Daniel je
v kapitole 9. BÛh poslal andûla
Gabriela, aby vysvûtlil prorokovi
Danielovi vidûní (Da 8,16). V˘klad
tohoto vidûní byl tak dûsiv˘, Ïe Da-
niel onemocnûl a Gabriel musel
svÛj v˘klad pfieru‰it. Prorok v závûru
kapitoly poznamenává: „Îasl jsem
nad tím vidûním, ale nikdo to ne-
chápal.“ (Da 8,27)

KvÛli tomuto pfieru‰ení musel
andûl Gabriel se sv˘m vysvûtlením
ãasového období poãkat. To byla
jediná ãást, kterou je‰tû nevysvûtlil.
Kniha Daniel v 9. kap. popisuje an-
dûlÛv návrat, aby dokonãil zapoãa-
t˘ úkol. Kapitoly 8. a 9. jsou tedy
propojeny a 9. kap. je klíãem k po-
chopení tajemství 2300 dnÛ.39 KdyÏ
se Gabriel znovu objevil, fiekl Dani-
elovi: „Já jsem pfii‰el, abych ti je [slo-
vo] oznámil... Pochop to slovo a ro-
zumûj vidûní.“ (Da 9,23) Andûl se
vrací k vidûní o 2300 veãerech a jit-
rech. Jeho touha vysvûtlit ãasové
prvky vidûní z 8. kap. knihy Daniel
objasÀuje, proã svá vysvûtlení zaha-
juje proroctvím o 70 t˘dnech.

70 t˘dnÛ, neboli 490 let, bylo „sta-
noveno“ pro Îidy a Jeruzalém (Da
9,24). Podobenství je zde vyjádfieno
hebrejsk˘m slovesem chatak. Aãkoli
se toto sloveso vyskytuje v Písmu
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pouze jednou, mÛÏeme jeho v˘zna-
mu porozumût na základû jin˘ch
hebrejsk˘ch pramenÛ.40 Podle zná-
mého Gesseniova hebrejsko-anglic-
kého slovníku tento v˘raz znamená
„odkrojit“ nebo „oddûlit“.41

Na tomto základû jsou vysvûtlení
andûla Gabriela velmi v˘mluvná.
Andûl sdûluje Danielovi, Ïe 490 let
má b˘t oddûleno z del‰ího ãasové-
ho období 2300 let. Andûl také ur-
ãuje v˘chozí bod pro tûchto 490 let:
„Od vyjití slova o navrácení a vybu-
dování Jeruzaléma.“ (Da 9,25) To
se odehrálo v roce 457 pfi. Kr., v sed-
mém roce vlády krále Artarxerxa.
(Viz kapitola 4 této knihy.)42

490 let konãí v roce 34 po Kr.
KdyÏ odeãteme 490 let od 2300 let,
zÛstane nám 1810 let. K roku 34 po
Kr. musíme pfiidat tento úsek 1810
let, ãímÏ se dostáváme aÏ k roku
1844.43

b) Plnûj‰í pochopení Kristovy sluÏby.
Poãátkem 19. století zaãalo mnoho

kfiesÈanÛ intenzivnû studovat pro-
roctví z 8. kap. knihy Daniel. Byli
mezi nimi baptisté, presbyteriáni,
metodisté, luteráni, anglikáni, epi-
skopálové, kongregacionalisté a ji-
ní. V‰ichni tito badatelé oãekávali
pfiíchod velmi dÛleÏit˘ch událostí,
které se stanou na konci období
2300 let. Na základû svého pocho-
pení moci malého rohu a svatynû
oãekávali, Ïe toto prorocké období
bude zakonãeno oãi‰tûním církve,
osvobozením Palestiny a Jeruzalé-
ma, návratem ÎidÛ, pádem moci
TurkÛ nebo muslimÛ, zánikem pa-
peÏství, obnovením pravé boho-
sluÏby, zaãátkem pozemského tisí-
ciletí, dnem soudu, oãi‰tûním zemû
ohnûm nebo druh˘m pfiíchodem
Pána JeÏí‰e Krista.45

Îádná z tûchto pfiedpovûdí se ne-
naplnila a v‰ichni, kdo jim uvûfiili, by-
li zklamáni. Hloubka jejich zklamání
byla úmûrná charakteru pfiedpovída-
né události. Je samozfiejmé, Ïe zkla-
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mání kfiesÈanÛ, ktefií oãekávali, Ïe se
v roce 1844 vrátí JeÏí‰ Kristus, bylo
mnohem vût‰í neÏ zklamání jin˘ch,
ktefií oãekávali návrat ÎidÛ do Pales-
tiny.46

V˘sledkem jejich zklamání bylo,
Ïe mnozí pfiestali studovat proroctví
nebo opustili historickou metodu
kontinuálního v˘kladu proroctví,
která je k tûmto závûrÛm pfiivedla.47

A pfiece nûktefií s modlitbou a vytr-
val˘m úsilím pokraãovali ve studiu
tûchto proroctví a tématu svatynû.
Neztratili ze zfietele Kristovu sluÏbu
v nebeské svatyni, kde slouÏí v ná‰
prospûch. Odmûnou jim bylo mnoÏ-
ství nov˘ch pohledÛ na tuto sluÏbu.
Poznali, Ïe historizující prorocké
chápání rané církve a reformace
stále platí. V˘poãty prorockého ãa-
su byly správné. 2300 let skonãilo
v roce 1844. Jejich chyba, stejnû ja-
ko chyba v‰ech vykladaãÛ té doby
spoãívala v urãení události, která se
mûla odehrát na konci tohoto pro-
rockého údobí. Nové svûtlo o Kris-
tovû sluÏbû ve svatyni obrátilo jejich
zklamání v nadûji a radost.48

Jejich studium biblického uãení
o svatyni ukázalo, Ïe v roce 1844
pfii‰el JeÏí‰ Kristus k Vûkovitému
a zaãala koneãná fáze jeho velek-
nûÏské sluÏby v nebeské svatyni.
Tato sluÏba byla naplnûním (antity-
pem) oãi‰Èûní svatynû pfii Dni smí-
fiení, které 7. kap. knihy Daniel po-

pisuje jako pfiedadventní vy‰etfiující
soud.

Tento nov˘ pohled na Kristovu ne-
beskou sluÏbu „není odklonem od
historické kfiesÈanské víry, naopak
je jejím logick˘m doplnûním a ne-
vyhnuteln˘m zavr‰ením. Je to pro-
jev poslední doby a naplnûní pro-
rocky pfiedpovûdûného dÛrazu vûã-
ného evangelia... v závûreãné ãásti
jeho zvûstování svûtu.“49

V˘znam v kontextu velkého sporu
vûkÛ

Proroctví ze 7. a 8. kap. knihy Da-
niel odhalují ‰ir‰í perspektivu ko-
neãného v˘sledku velkého sporu
mezi Bohem a satanem.

Obhájení BoÏího charakteru. PÛsobe-
ním malého rohu se satan snaÏil zpo-
chybnit BoÏí autoritu. Tato mocnost
hanobila a po‰lapávala nebeskou sva-
tyni, centrum BoÏí vlády. Danielova
vidûní ukazují na pfiedadventní soud,
ve kterém BÛh vysloví rozsudek od-
souzení nad mal˘m rohem, a tím
vlastnû i nad samotn˘m satanem. Ve
svûtle Golgoty budou v‰echna sata-
nova obvinûní vyvrácena. V‰ichni po-
chopí a uznají, Ïe BÛh je spravedliv˘
a Ïe za problém hfiíchu nenese zod-
povûdnost. UkáÏe se, Ïe jeho charak-
ter je nenapadnuteln˘ a vláda jeho
lásky bude znovu potvrzena.
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Obhájení BoÏího lidu. Zatímco soud
pfiinese odsouzení odpadlé moci
malého rohu, souãasnû bude vyne-
sen soud „ve prospûch svat˘ch Nej-
vy‰‰ího“ (Da 7,22; NIV). Na tomto
soudu bude pfied cel˘m vesmírem
obhájen nejen BÛh, ale i jeho lid.
Aãkoli v prÛbûhu staletí svatí muse-
li sná‰et pohrdání a pronásledová-
ní pro svou víru v JeÏí‰e Krista, ten-
to soud v‰echno napraví. BoÏí lid si
vzpomene na Kristovo zaslíbení:
„KaÏd˘, kdo se ke mnû pfiizná pfied
lidmi, k tomu se i já pfiiznám pfied
sv˘m Otcem v nebi.“ (Mt 10,32;
srov. L 12,8.9; Zj 3,5)

Soud a spasení. OhroÏuje vy‰etfiují-
cí soud spasení tûch, kdo vûfií v JeÏí-
‰e Krista? VÛbec ne. Skuteãnû vûfií-
cí lidé Ïijí v jednotû s JeÏí‰em Kris-
tem a dÛvûfiují mu jako Pfiímluvci
(¤ 8,34). Jejich jistota vyvûrá ze za-
slíbení, Ïe „u Otce máme pfiímluv-
ce, JeÏí‰e Krista spravedlivého“ (1 J
2,1).

Proã se tedy vÛbec koná pfiedad-
ventní vy‰etfiující soud? Není to kvÛ-
li Bohu. Soud se koná pfiedev‰ím
v zájmu celého vesmíru, protoÏe vy-
vrátí satanova obvinûní a ujistí ne-
padlé bytosti o tom, Ïe BÛh dovolí
vstoupit do BoÏího království pouze
tûm, kdo se skuteãnû obrátili. Otev-
fiením knihy záznamÛ BÛh umoÏní
nestranné zhodnocení (Da 7,9.10).

Lidé patfií do jedné ze tfií skupin:
(1) bezboÏní, ktefií odmítli BoÏí au-
toritu; (2) skuteãnû vûfiící, ktefií skr-
ze víru spoléhají na Kristovy zásluhy
a Ïijí v poslu‰nosti BoÏího zákona;
(3) ti, ktefií se jeví jako skuteãnû vû-
fiící, ale ve skuteãnosti jimi nejsou.

Nepadlé bytosti snadno rozeznají
první skupinu. Ale kdo je skuteãnû
vûfiící a kdo ne? Obû skupiny jsou
zapsány v knize Ïivota, která obsa-
huje jména v‰ech, kdo se zapojili
do sluÏby Bohu (L 10,20; Fp 4,3; Da
12,1; Zj 21,27). V církvi samotné
jsou praví i nepraví vûfiící, p‰enice
a plevel (Mt 13,24-30).

Nepadlé BoÏí bytosti nejsou v‰e-
vûdoucí, nevidí do lidského srdce.
„Proto je potfieba vykonat soud je‰tû
pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Kris-
ta, aby oddûlil pravé od neprav˘ch,
aby se pfied pfiihlíÏejícím vesmírem
ukázala BoÏí spravedlnost, která za-
chraÀuje upfiímné vûfiící. Jde o pfie-
svûdãení vesmíru, ne Boha. To vyÏa-
duje otevfiít knihy záznamÛ, je tfie-
ba prozkoumat ty, kdo vyznali víru
a jejichÏ jména byla zapsána v knize
Ïivota.“50

JeÏí‰ Kristus tento soud popisuje
ve svém podobenství o svatebních
hostech, ktefií odpovûdûli na jeho
velkorysé evangelijní pozvání. Pro-
toÏe ne v‰ichni lidé, ktefií se rozhod-
li pro kfiesÈanství, jsou skuteãn˘mi
uãedníky, král si pfiichází hosty pro-
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hlédnout a zjistit, kdo z nich má
svatební roucho. Toto roucho pfied-
stavuje „ãistou, neposkvrnûnou po-
vahu, kterou budou mít praví ná-
sledovníci JeÏí‰e Krista. Církvi je
‘dán záfiivû ãist˘ kment, aby se jím
odûla’ (Zj 19,8a) a aby byla ‘bez po-
skvrny, vrásky a ãehokoli podobné-
ho’ (Ef 5,27). Písmo vysvûtluje, Ïe
‘tímto kmentem jsou spravedlivé
skutky svat˘ch’ (Zj 19,8b). Je to Kris-
tova spravedlnost, jeho neposkvr-
nûná povaha, kterou vírou získávají
v‰ichni, kdo pfiijmou JeÏí‰e Krista
za svého osobního Spasitele.“51 Pfii
prohlídce hostÛ král uznal za vûfiící
ty, ktefií si oblékli roucho Kristovy
spravedlnosti, tak ‰tûdfie nabídnuté
pfii evangelijním pozvání. Lidé, kte-
fií sice vyznali, Ïe následují Boha,
ale Ïijí v neposlu‰nosti a nejsou ob-
leãeni do Kristovy spravedlnosti,
budou vymazáni z knihy Ïivota (viz
Ex 32,33).

Pojetí vy‰etfiujícího soudu, kter˘
zkoumá lidi, ktefií vyznali víru v JeÏí-
‰e Krista, neprotifieãí biblickému
uãení o spasení z víry prostfiednic-
tvím milosti. Pavel si uvûdomoval,
Ïe jednou bude souzen. Proto vy-
jádfiil touhu „b˘t nalezen v nûm ni-
koli s vlastní spravedlností, která je
ze zákona, ale s tou, která je z víry
v JeÏí‰e Krista – spravedlností z Bo-
ha zaloÏenou na vífie“ (Fp 3,9).
V‰ichni, kdo jsou spojeni s JeÏí‰em

Kristem mohou mít jistotu spase-
ní. V pfieadventní fázi posledního
soudu bude spásn˘ vztah s Kristem
opravdovû vûfiících potvrzen pfied
cel˘m nepadl˘m vesmírem.

JeÏí‰ Kristus ale nemÛÏe zajistit spa-
sení lidem, ktefií se za kfiesÈany jen
prohla‰ují, i kdyÏ vykonali mnoho
dobr˘ch skutkÛ (viz Mt 7,21-23). Ne-
beské záznamy jsou nejen sítem od-
dûlujícím pravé od neprav˘ch, ale
jsou také základem pro potvrzení
skuteãnû vûfiících pfied andûly.

„Uãení o svatyni nejenÏe vûfiícího
jeho jistoty v Kristu nezbavuje, ale na-
opak ji posiluje. Pomáhá mu objasnit
a jasnûji pochopit plán spasení. Ka-
jící kfiesÈan se raduje, kdyÏ pochopí
skuteãnost Kristovy zástupné smrti za
své hfiíchy, jak to pfiedznaãovaly obû-
ti. Navíc se jeho víra obrací vzhÛru,
aby svÛj smysl nalezla v Ïivém Kristu,
svém knûÏském Obhájci, kter˘ je
v pfiítomnosti svatého Boha.“52

Doba pfiípravy. Podle BoÏího zámû-
ru se má radostná zvûst o závûreãné
fázi JeÏí‰ovy spásné sluÏby dostat do
celého svûta je‰tû pfied jeho návra-
tem. Podstatou tohoto poselství je
vûãné evangelium, které má b˘t
hlásáno s velkou naléhavostí, proto-
Ïe „nastala hodina jeho [BoÏího]
soudu“ (Zj 14,7). Tato v˘zva upo-
zorÀuje svût na to, Ïe se nyní ode-
hrává BoÏí soud.
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Nyní Ïijeme v dobû skuteãného
Dne smífiení. Stejnû jako se Izraeli-
té mûli v tento den pokofiovat (Lv
23,27), tak i Pán BÛh vyz˘vá v‰e-
chen svÛj lid k upfiímnému pokání.
V‰ichni lidé, ktefií chtûjí, aby jejich
jména zÛstala v knize Ïivota, si musí
bûhem doby tohoto soudu dát vûci
do pofiádku s Bohem i s bliÏními
(Zj 14,7).

Kristova sluÏba veleknûze je té-
mûfi u konce. âas zkou‰ky jiÏ témûfi
uplynul.53 Nikdo pfiesnû neví, kdy
Pán BÛh prohlásí: „Je dokonáno.“
JeÏí‰ Kristus fiekl: „Mûjte se na po-
zoru, bdûte, neboÈ nevíte, kdy ten
ãas pfiijde.“ (Mk 13,33)

Aãkoli Ïijeme ve váÏné dobû sku-
teãného Dne smífiení, nemusíme
se bát. JeÏí‰ Kristus, ve své dvojí ro-
li – jako obûÈ i knûz – slouÏí v ne-
beské svatyni v na‰em zájmu. Proto-
Ïe „máme mocného veleknûze, kter˘
vstoupil aÏ pfied BoÏí tváfi, JeÏí‰e,
Syna BoÏího, drÏme se toho, co vy-
znáváme. Nemáme pfiece veleknû-
ze, kter˘ není schopen mít soucit
s na‰imi slabostmi; vÏdyÈ na sobû
zakusil v‰echna poku‰ení jako my,
ale nedopustil se hfiíchu. Pfiistupme
tedy smûle ke trÛnu milosti, aby-
chom do‰li milosrdenství a nalezli
milost a pomoc v prav˘ ãas.“ (Îd
4,14-16)
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Poznámky

1. Skuteãn˘ svatostánek v nebi popisuje epi‰to-
la ÎidÛm. Slovo „svatynû“ je v Îd 8,2 pfiekla-
dem fieckého slova ta hagia, coÏ je plurální
tvar svatého místa (svaté vûci). Tento plurál
se nalézá i v Îd 9,8.12.24.25; 10,19; 13,11.
Podle nûkter˘ch pfiekladÛ jakoby JeÏí‰
Kristus slouÏil jen ve svatyni svat˘ch – na sva-
tém místû (viz KJV, NKJV, NIV a NASB), ne
ve svatyni. Pfiekladatelé pokládají v˘raz ta
hagia za intenzivní plurál, kter˘ je moÏné
pfieloÏit i singulárem. Ze studia Septuaginty
a spisÛ Josefa Flávia v‰ak vypl˘vá, Ïe v˘raz ta
hagia se dÛslednû vztahuje na „svaté vûci“
nebo „svatá místa“ – na samotnou svatyni. Je
to v‰eobecn˘ v˘raz, pouÏívan˘ pro oznaãení
celého svatostánku s jeho svatyní a svatyní
svat˘ch.
Ze samotného listu ÎidÛm je patrno, Ïe Îi-
dé v˘razem ta hagia oznaãovali cel˘ svatostá-
nek. Poprvé je v˘raz ta hagia v epi‰tole Îi-

dÛm pouÏit v kapitole 8. ve 2. ver‰i a tvofií
pfiístavek v˘razu „prav˘ stan“. JestliÏe je z Îd
8,5 jasné, Ïe „stan“ (skene) naznaãuje cel˘
svatostánek, tak i v˘raz ta hagia v Îd 8,2 mu-
sí oznaãovat cel˘ nebesk˘ svatostánek. Není
Ïádn˘ dÛvod k tomu, aby se v listû ÎidÛm
plurál ta hagia pfiekládal v˘razem svatynû
svat˘ch. Ve vût‰inû pfiípadech si kontext Ïá-
dá pfiekládat v˘raz ta hagia slovem „svatostá-
nek“ („Christ and His High Priestly Mini-
stry“, Ministry, fiíjen 1980, str. 49).
Ze studia pozemské svatynû a v˘razu ta hagia
adventistiãtí prÛkopníci do‰li k závûru, Ïe
nebesk˘ svatostánek má také dvû oddûlení.
Toto chápání bylo základem rozvoje jejich
uãení o svatostánku. (Damsteegt, „The Histo-
rical Development of the Sanctuary Doctrine in
Early Adventist Thought“ [nepublikovan˘ ma-
nuskript, Biblical Research Institute of the
General Conference of Seventh-day Adven-
tists, 1983]; srov. E. G. White, Great Contro-
versy, str. 413-415.423-432.)
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2. Viz The SDA Bible Commentary, rev. vyd., Poz-
námky E. G. Whiteové, sv. 6, str. 1082.

3. Ve star˘ch Ïidovsk˘ch spisech mÛÏeme najít
dÛkazy o tom, Ïe nûktefií rabíni také vûfiili ve
skuteãn˘ nebesk˘ svatostánek. Jeden rabín
k textu Ex 15,17 poznamenal: „Pozemsk˘
svatostánek odpovídal svatostánku nebeské-
mu a truhla smlouvy nebeskému trÛnu.“
(Midrash Rabbah Numbers, repr. vyd. [Lon-
don: Soncino Press, 1961]; sv. 1, 4. kap., 13.
ãást, str. 110; originál.) Jin˘ rabín, uveden˘
v Babylónském talmudu, mluvil o „nebes-
kém a pozemském chrámu“ (Sanhedrin, 99b,
I. Epstein, vyd. [London: Soncino Press,
1969]). Dal‰í rabín poznamenal: „Není Ïád-
né nejasnosti v tom, Ïe svatostánek tady do-
le má protûj‰ek svatostánku nahofie.“ (Leon
Nemoy, vyd., The Midrash on Psalms, pfiel.
William G. Braude [New Haven, Conn.:
Yale University Press, 1959], Îalm 30, 1. ãást,
str. 386.)

4. Epi‰tola ÎidÛm zobrazuje skuteãn˘ svatostá-
nek v nebi: „Skuteãnost nebeského svato-
stánku je dále zdÛraznûná pfiídavn˘m jmé-
nem ‘prav˘’ v Îd 8,2. Nebesk˘ svatostánek je
‘prav˘’, nebo lépe fieãeno ‘skuteãn˘’. ¤eck˘
v˘raz pouÏit˘ v Îd 9,24, kde se také vztahuje
na nebeskou oblast, je alethinos. Toto fiecké
pfiídavné jméno znamená ‘skuteãn˘’, proti
v˘razu ‘zdánliv˘’. Pro svou klasickou rozdíl-
nost od fieckého v˘razu alethes, kter˘ zname-
ná ‘prav˘’, naproti v˘razu ‘fale‰n˘’, pfiídav-
né jméno alethinos, které je pouÏité dvakrát
v souvislosti s nebesk˘m svatostánkem, prav-
dûpodobnû jednoznaãnû ukazuje na sku-
teãnost svatostánku v nebi. Stejnû jako je
BÛh pouÏitím v˘razu alethinos v J 17,3 pfied-
staven jako ‘skuteãn˘’, a to dÛslednû apo‰to-
lem Pavlem napfi. v 1 Te 1,9, tak i dal‰í vûci
jsou skuteãné do takové míry, do jaké souvi-
sí se skuteãností Pána Boha. KdyÏ tedy ne-
besk˘ svatostánek souvisí se skuteãností Bo-
ha, je tedy skuteãn˘ tak, jako je skuteãn˘
BÛh.“ (Hasel, „Christ’s Atoning Ministry in
Heaven“, Ministry, leden 1976, zvlá‰tní pfií-
loha, str. 21c.)

5. Holbrook, „Sanctuary of Salvation“, Minis-
try, leden 1983, str. 14.

6. E. White, The Desire of Ages, str. 25.

7. Holbrook, „Light in the Shadows“, Journal
of Adventist Education, fiíjen-listopad 1983,
str. 27.

8. TamtéÏ, str. 28.
9. „Stejnû jako má sluÏba JeÏí‰e Krista dvû ãás-

ti, kdy kaÏdá trvá urãit˘ ãas a probíhá v ji-
ném oddûlení nebeského svatostánku, tak
i pfiedobrazná sluÏba je tvofiena dvûmi ãást-
mi – kaÏdodenní a roãní bohosluÏba, kdy
kaÏdé je urãeno jedno oddûlení svatostán-
ku.“ (E. G. White, Patriarchs and Prophets, str.
357)

10. Pfii kaÏdodenní ranní a veãerní obûti knûz
zastupuje cel˘ národ.

11. Otec rodiny zastupoval svoji Ïenu i dûti, kte-
fií obûti nepfiiná‰ely.

12. Viz napfi. Angel M. Rodriguez, „Sacrificial
Substitution and the Old Testament
Sacrifices“, cit. v Sanctuary and the Atonement,
str. 134-156; A. M. Rodriguez, „Transfer of
Sin in Leviticus“, cit. v 70 Weeks, Leviticus, and
the Nature of Prophecy, vyd. F. B. Holbrook
(Washington, D.C.: Biblical Research Insti-
tute of the General Conference of Seventh-
day Adventists, 1986), str. 169-197.

13. „Atonement, Day of“, cit. v The Jewish
Encyclopedia, vyd. Ididore Singer (New York:
Funk and Wagnalls Co., 1903), str. 286. Viz
také Hasel, „Studies in Biblical Atonement
I: Continual Sacrifice, Defilement/Clean-
sing and Sanctuary“, cit. v Sanctuary and the
Atonement, str. 97-99.

14. Hasel, „Studies in Biblical Atonement I“, str.
99-107; Alberto R. Treiyer, „The Day of
Atonement as Related to the Contamina-
tion and Purification of the Sanctuary“, cit.
v 70 Weeks, Leviticus, Nature of Prophecy, str.
253.

15. Holbrook, „Light in the Shadows“, str. 27.
16. TamtéÏ, str. 29.
17. Viz napfi. Hasel, „Studies in Biblical Atone-

ment II: The Day of Atonement“, cit. v Sanc-
tuary and Atonement, str. 115-125.

18. Srov. Hasel, „The ‘Litle Horn’, the Saints,
and the Sanctuary in Daniel 8“, cit. v Sanc-
tuary and Atonement, str. 206.207; Treiyer,
„Day of Atonement“, str. 252.253.

19. Holbrook, „Light in the Shadows“, str. 29.
20. Srov. „Azazel“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd.,

str. 102.
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21. Holbrook, „Sanctuary of Salvation“, str. 16.
V prÛbûhu staletí komentátofii dospûli k po-
dobn˘m závûrÛm. Hebrejsk˘ v˘raz azázel se
v Septuagintû pfiekládá slovem apopompaios,
které je fieck˘m oznaãením boÏstva zla.
Dávní Ïidov‰tí pisatelé a církevní otcové se
o nûm zmiÀovali jako o ìáblovi (SDA
Encyclopedia, rev. vyd., str. 1291.1292). Mezi
komentátory 19. a 20. století jsou podobné-
ho názoru Samuel M. Zwemer, William
Milligan, James Hastings a William Smith
z Presbytariánské církve; E. W. Hengsten-
berg, Elmer Flack a H. C. Alleman z Lute-
ránské církve; William Jenks, Charles
Beecher a F. N. PeLoubet z Kongregaciona-
listické církve; John M’Clintock a James
Strong z Církve metodistické; James M.
Gray z Reformované episkopální církve;
J. B. Rotherhorn z Církve Kristov˘ch uãed-
níkÛ a George A. Barton ze Spoleãnosti pfiá-
tel. Podobného názoru je mnoho dal‰ích.
(Questions on Doctrine, str. 394.395)
JestliÏe Azázel pfiedstavuje satana, jak ho
mÛÏe Písmo (viz Lv 16,10) spojovat s vykou-
pením? Stejnû jako veleknûz po oãi‰tûní sva-
tynû vloÏil hfiíchy na Azázela, kter˘ byl na-
vÏdy vylouãen˘ z BoÏího lidu, tak i JeÏí‰
Kristus po oãi‰tûní nebeské svatynû poloÏí
vyznané a odpu‰tûné hfiíchy svého lidu na
satana, kter˘ bude navÏdy vylouãen ze spase-
n˘ch. „Závûreãn˘ akt dramatu BoÏího zachá-
zení s hfiíchem je velmi v˘stiÏn˘. Na satanovu
hlavu dopadnou v‰echny hfiíchy a viny, které
z nûho na zaãátku vy‰ly a zpÛsobily tragedii
v Ïivotû lidí, ktefií jsou nyní Kristovou smifiu-
jící krví z moci hfiíchu vysvobozeni. Takto se
zakonãí cyklus, drama se skonãí. Jen tehdy,
kdyÏ satan – pÛvodce kaÏdého hfiíchu – bu-
de nakonec odstranûn, je moÏné fiíci, Ïe
hfiích je z BoÏího vesmíru navÏdy vymazán.
V takovém smyslu je tedy moÏné chápat
úãast v procesu ‘smífiení’ (Lv 16,10). Po zavr-
‰ení spásy spravedliv˘ch a ‘odstranûní’
BoÏích nepfiátel se satanem v ãele, zavládne
ve vesmíru dokonal˘ soulad, jak˘ byl na za-
ãátku – pfied pfiíchodem hfiíchu.“ (The SDA
Bible Commentary, rev. vyd., 1. sv., str. 778)

22. Holbrook, „Sanctuary of Salvation“, str. 16.
23. Treiyer, „Day of Atonement“, str. 245.
24. Holbrook, „Light in the Shadows“, str. 30.

25. Viz kapitola 4 této knihy.
26. Henry Alford, The Greek Testament, 3. vyd.

(London: Deighton, Bell and Co., 1864), 4.
sv., str. 179.

27. B. F. Westcott, Epistle to the Hebrews, str.
272.271.

28. KdyÏ byly vyznané hfiíchy vloÏeny na JeÏí‰e
Krista, jsou „ve skuteãnosti pfiená‰eny do
nebeské svatynû“ (E. G. Whiteová, Vítûzství
lásky, str. 267).

29. Tento soud se t˘ká BoÏího vefiícího lidu.
„Symbolické sluÏby Dne smífiení se mohli zú-
ãastnit pouze lidé, ktefií pfii‰li vyznat hfiíchy
Bohu a ãinili pokání. Jejich hfiíchy byly obût-
ní krví pfieneseny do svatynû. Podobnû i ve
velk˘ den koneãného smífiení a vy‰etfiujícího
soudu budou vzaty na vûdomí pouze pfiípady
tûch, ktefií patfií k BoÏímu lidu. Soud nad bez-
boÏn˘mi je zvlá‰tním a oddûlen˘m aktem,
kter˘ se bude konat pozdûji. ‘Soud musí zaãít
od BoÏího domu. JestliÏe se zaãnû od nás, ja-
k˘ bude konec tûch, ktefií BoÏímu evangeliu
nevûfií?’ (1 Pt 4,17)“ (TamtéÏ, str. 480.)

30. Îidovská tradice vÏdy pokládala Jom Kip-
pur za den soudu, kdy BÛh zasedá na svÛj
trÛn a soudí svût. Knihy záznamÛ jsou otev-
fiené, kaÏd˘ ãlovûk pfiichází pfied Hospodi-
na a jeho vûãn˘ údûl je zpeãetûn. Viz „Ato-
nement, Day of“, The Jewish Encyclopedia;
Morris Silverman, komp. a vyd., High Holy-
day Prayer Book (Hartford, Conn.: Prayer
Book Press, 1951), str. 147.164. Jom Kippur
pfiiná‰í vûfiícím také útûchu a jistotu, proto-
Ïe je „dnem, kdy dûsivé oãekávání budoucí-
ho soudu koneãnû nahrazuje pfiesvûdãivé
uji‰tûní, Ïe BÛh neodsuzuje, ale hojnû od-
pou‰tí tûm, ktefií se k nûmu v kajícné poko-
fie vracejí“ (William W. Simpson, Jewish
Prayer and Worship [New York: Seabury
Press, 1965], str. 57.58).

31. Viz Arthur J. Ferch, „The Judgment Scene
in Daniel 7“, cit. v Sanctuary and Atonement,
str. 163-166.169.

32. K problému Antiocha a interpretaci Da-
niela, viz W. H. Shea, Selected Studies on
Prophetic Interpretation, str. 25-55; ThDr. Jifií
Moskala, Kniha Daniel a makabejská teze (Ho-
pe 1995).

33. Shea, „Unity of Daniel“, cit. v Symposium on
Daniel, vyd. F. B. Holbrook (Washington,
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D.C.: Biblical Research Institute of the
General Conference of Seventh-day Adven-
tists, 1986), str. 165-219.

34. „The Amazing Prophecies of Daniel and
Revelation“, These Times, duben 1979, str. 18.
Viz také Maxwell, God Cares, sv. 1., str. 166-
173; a kapitolu 12 této knihy.

35. Po skonãení sluÏby v prvním oddûlení po-
zemského svatostánku ve‰el veleknûz v Den
smífiení do svatynû svat˘ch. „KdyÏ tedy JeÏí‰
Kristus skonãil svoji sluÏbu v prvním oddû-
lení, vstoupil do svatynû svat˘ch, aby vykonal
závûreãné dílo smífiení. SluÏba v druhém
oddûlení se tedy zaãala po skonãení sluÏby
v prvním oddûlení. JeÏí‰ Kristus skonãil jen
ãást svého díla, které konal jako ná‰ pro-
stfiedník, a zaãal druhou ãást, kdy se pfied
Otcem stále odvolává na svou krev za hfií‰-
níky.“ (E. G. White, The Great Controversy, str.
428.429)

36. V nûkter˘ch pfiekladech (KJV a NKJV) je
hebrejsk˘ v˘raz nicdaq pfieloÏen v˘razem
„bude oãi‰tûna“. Podobnû tento v˘raz pfie-
kládá i The New American Bible. Slovo
„oãi‰tûna“ najdeme i v dal‰ích anglick˘ch
pfiekladech, jako je Bishop’s Bible (r. 1566),
Geneva Bible (r. 1560), Taverner Bible (r.
1551), Great Bible (r. 1539), Matthew Bible
(r. 1537), Coverdale (r. 1537) a Wycliffe (r.
1382). Tento pfieklad pochází z latinské
Vulgáty, kde ãteme v˘raz mundabitur – „oãi‰-
tûna“, kter˘ má pÛvod v nejstar‰ích fieck˘ch
pfiekladech Starého zákona – Septuaginta
a TheodociÛv pfieklad, kde najdeme v˘raz
Katharisthesetai, tj. „bude oãi‰tûna“.
V novûj‰ích verzích toto tradiãní tlumoãení
nenacházíme, protoÏe v˘raz nicdaq je odvo-
zen od slovesa cadaq, které má nûkolik v˘-
znamÛ, jako je „napravit“, „b˘t v pofiádku“,
„b˘t spravedliv˘“, „ospravedlnûn˘“ a „obhá-
jen˘“. Tyto pfieklady tlumoãí slovo cadaq ja-
ko „uvedená do správného stavu“ (NIV)
a „obnovená“ (TEV). Poetick˘ paralelizmus
Starého zákona svûdãí o tom, Ïe v˘raz cadaq
mÛÏe b˘t synonymem slova taher – „b˘t ãist˘“
(Jb 4,17 a 17,9 NIV), zakah – „b˘t ãist˘“ (Jb
15,14 a 25,4) i v˘razu bor – „ãistota“
(Î 18,20). Nicdaq tedy „ve své sémantice za-
hrnuje celou fiadu v˘znamÛ, jako je ‘oãi‰tû-
ní, obhájení, ospravedlnûní, uvedení do

pofiádku, obnovení’. AÈ uÏ tento hebrejsk˘
v˘raz pfieloÏíme do moderního jazyka jak-
koliv, ‘oãi‰tûní’ svatynû zahrnuje skuteãné
oãi‰tûní, jako i obhájení, ospravedlnûní
a obnovení“ (Hasel, „‘Little Horn’, the
Heavenly Sanctuary and the Time of the
End: A Study of Daniel 8,9-14“, cit. v Sympo-
sium on Daniel, str. 453). Viz také tamtéÏ, str.
448-458; Hasel, „The ‘Little Horn’, the
Saints, and the Sanctuary in Daniel 8“, cit.
v Sanctuary and Atonement, str. 203-208;
Niels-Erik Andreasen, „Translation of
Nisdaq/Katharisthesetai in Daniel 8,14“,
cit. v Symposium on Daniel, str. 475-496; Max-
well, God Cares, sv. 1., str. 175; „Christ and
His Priestly Ministry“, Ministry, fiíjen 1980,
str. 34.35.

37. Nûktefií vykladaãi pokládají „2300 veãerÛ a ji-
ter“ jen za 1150 dní (napfi. TEV). To v‰ak ne-
odpovídá hebrejské pfiedstavû. Carl F. Keil,
vydavatel Keilového a Delitzschového ko-
mentáfie, napsal: „KdyÏ Îidé chtûjí vyjádfiit
den a noc oddûlenû, ãásti dne v t˘dnu, po-
tom ãíslo pfiipojí ke kaÏdé ãásti. ¤eknou na-
pfi. 40 dní a 40 nocí (Gn 7,4.12; Ex 24,18; 
1 Kr 19,8); tfii dny a tfii noci (J 2,1; Mt
12,40), nefieknou v‰ak 80 dní a nocí nebo 6
dní a nocí, kdyÏ jde o 40 dní nebo 3 úplné
dny. Îidovsk˘ ãtenáfi nemohl chápat období
2300 veãerÛ a jiter jako 2300 polodní nebo
1150 cel˘ch dní, protoÏe veãer a ráno pfii
stvofiení netvofiily pÛl dne, ale cel˘ den...
Musíme tedy brát slova tak, jak jsou, tj. chá-
pat je jako 2300 cel˘ch dní.“ (C. F. Keil, Bi-
blical Commentary on the Book of Daniel, pfiel.
M. G. Easton, cit. v C. F. Keil and F. De-
litzsch, Biblical Commentary on the Old
Testament [Grand Rapids: Wm. B. Eerd-
mans, 1959], sv. 25, str. 303.304.) Dodateãn˘
úvod, viz Hasel, „Sanctuary of Daniel 8“, cit.
v Sanctuary and Atonement, str. 195; Hasel
„The ‘Little Horn’, the Heavenly Sanctuary
and the Time of the End“, cit. v Symposium
on Daniel, str. 430-433; Siegfied J. Schwantes,
„Ereb Boqer of Daniel 8,14 Re-Examined“,
cit. v Symposium on Daniel, str. 462-474;
Maxwell, God Cares, sv. 1, str. 174.

38. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, sv. 2, str.
985; sv. 3, str. 252.743; sv. 4, str. 397.404. Pro
princip, Ïe prorock˘ den pfiedstavuje sku-
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teãn˘ rok, viz Shea, Selective Studies on Prophe-
tic Interpretation, str. 56-93.

39. Viz napfi. Hasel, „Sanctuary in Daniel 8“, cit.
v Sanctuary and Atonement, str. 196.197;
Shea, „Unity of Daniel“, cit. v Symposium on
Daniel, str. 220-230.

40. Ze studií hebrejsk˘ch spisÛ jako je Mi‰na vy-
pl˘vá, Ïe i kdyÏ slovo chathak mÛÏe znamenat
„urãit“, bûÏnûj‰í v˘znam „souvisí s pfiedstavou
fiezání“ (Shea, „The Relationship Between
the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9“, cit.
v Sanctuary and Atonement, str. 242).

41. Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the
Old Testament Scripture, pfiel. Samuel P. Tre-
gelles (Grand Rapids: W. B. Eerdmans, no-
vé vyd., 1950), str. 314.

42. Viz Ferch, „Commencement Date for the
Seventy Week Prophecy“, cit. v 70 Weeks,
Leviticus, and the Nature of Prophecy, str. 64-74.

43. Z Daniela 8. kap. je jasné, Ïe 2300 dní musí
pokr˘t mnoholeté období. Otázka zní:
„Dokdy bude vidûní platit?“ (Da 8,13) V˘raz
„vidûní“ je pouÏit také ve ver‰i 1. a 2. KdyÏ
tedy andûl klade otázku: „Dokdy bude vidû-
ní platit?“, oãekává urãitou odpovûì, která
pokryje celé vidûní od prvního zvífiecího
symbolu pfies druh˘ zvífiecí symbol, dále
pfies symbol rohu aÏ do konce ãasu, jak to
plyne z Da 8,17.19. Skuteãnost, Ïe 2300 ve-
ãerÛ a jiter je odpovûdí na uvedenou otáz-
ku, jasnû naznaãuje, Ïe tento ãasov˘ úsek –
poãítan˘ za roky – sahá od Médo-Perské fií-
‰e aÏ do konce ãasu.

44. Srov. Damsteegt, Foundations of the Seventh-
day Adventist Message and Mission, str. 14.15;
Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, sv. 4.

45. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, sv. 4,
str. 404.

46. Viz napfi. Francis D. Nichol, The Midnight
Cry (Washington, D.C.: Review and Herald,
1944).

47. Viz Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, sv.
1-4; Damsteegt, Foundations of the Seventh-
day Adventist Message and Mission, str. 16-20.

48. Viz Damsteegt, Foundations of the Seventh-day
Adventist Message and Mission, str. 103-146; E.
G. White, The Great Controversy, str. 423-432.

49. Froom, Movement of Destiny, str. 543.
50. Holbrook, „Light in the Shadows“, str. 34.
51. E. G. Whiteová, Kristova podobenství, str. 184.
52. Holbrook, „Light in the Shadows“, str. 35.
53. Konec ãasu milosti je dobou, kdy uÏ ãinit po-

kání nebude moÏné. Doba milosti mÛÏe
skonãit tfiemi zpÛsoby: (1) smrtí, (2) spáchá-
ním neodpustitelného hfiíchu (Mt 12,31.32;
L 12.10), (3) vypr‰ením ãasu pro v‰echny
spravedlivé pfied druh˘m pfiíchodem Pána
JeÏí‰e Krista. Milost je pfiístupná bûhem do-
by, kdy Kristus pÛsobí jako veleknûz a pro-
stfiedník mezi Bohem a ãlovûkem. „Dokud
Kristus pÛsobí jako jako knûz, Ïádn˘ soud se
nemÛÏe konat bez milosti. Sedm posledních
ran v‰ak padne na zem bez milosti (Zj 14,10
a 15,1), protoÏe pfiijdou po Kristovû pfiímluv-
né sluÏbû – na konci ãasu milosti.“ (U. Smith,
cit. v SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 1152)
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Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista je kfiesÈan-
skou nadûjí církve, slavn˘m vyvrchole-
ním evangelia. SpasitelÛv pfiíchod bu-
de doslovn˘, osobní, viditeln˘ a celo-
svûtov˘. Pfii Kristovû návratu spraved-
liví mrtví budou vzkfií‰eni a spolu se
spravedliv˘mi Ïiv˘mi budou oslaveni
a vzati do nebe, av‰ak nespravedliví
zemfiou. Naplnûní vût‰iny proroctví
a souãasn˘ stav svûta naznaãují, Ïe
KristÛv pfiíchod je blízko. BÛh nám ne-
zjevil ãas této události, ale nabádá nás,
abychom byli pfiipraveni (Tt 2,13; Îd
9,28; J 14,1-3; Sk 1,9-11; Mt 24,14; 
Zj 1,7; Mt 24,43.44; 1 Te 4,13-18; 
1 K 15,51-54; 2 Te 1,7-10; 2,8; Zj
14,14-20; 19,11-21; Mt 24; Mk 13;
L 21; 2 Tm 3,1-5; 1 Te 5,1-6).

Základní vûrouãné v˘roky, 24
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24
„Maminko,“ svûfiilo se malé dûvãát-
ko pfiedtím, neÏ ‰lo spát, „cítím se
bez Pána JeÏí‰e tak osamûlá. Kdy se
vrátí?“

Jen tûÏko mohla vûdût, Ïe pfiání
jejího dûtského srdíãka je touhou
v‰ech vûkÛ. Závûreãná slova Bible
zaslibují KristÛv brzk˘ pfiíchod:
„Ano, pfiijdu brzo.“ A Jan, pisatel
knihy Zjevení, vûrn˘ JeÏí‰Ûv pfiítel,
dodává: „Amen, pfiijì, Pane JeÏí‰i!“
(Zj 22,20)

Vidût Pána JeÏí‰e! B˘t navÏdy
s tím, kdo nás miluje víc, neÏ si do-
vedeme pfiedstavit! DoÏít se konce
v‰eho pozemského utrpení! Rado-
vat se z vûãnosti s na‰imi zesnul˘mi
milovan˘mi, ktefií budou vzkfií‰eni!
Není divu, Ïe od Kristova nanebe-
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vstoupení se jeho pfiátelé vÏdy tû‰ili
na tento den.

Jednoho dne JeÏí‰ Kristus pfiijde
a dokonce i pro zachránûné bude
jeho pfiíchod úÏasn˘m pfiekvape-
ním – protoÏe „na v‰echny pfii‰la
ospalost a usnuli“ pfii svém dlou-
hém ãekání (Mt 25,5). O „pÛlno-
ci“, v nejtemnûj‰í hodinû zemû,
BÛh projeví svou moc, aby zachrá-
nil svÛj lid. Písmo popisuje tyto
události: „Z chrámu od trÛnu za-
znûl mocn˘ hlas: ‘Stalo se!’ A roz-
poutaly se blesky, hfimûní a burá-
cení a nastalo hrozné zemûtfie-
sení, jaké nebylo, co je ãlovûk na
zemi.“ (Zj 16,17.18) Hory se za-
tfiásly, skály se rozpadly a celá zemû
a nebe se pohybovaly jako vlny
oceánu. Zemsk˘ povrch se rozlomil
„a mûsta národÛ se zfiítila... v‰ech-
ny ostrovy zmizely, po horách nezÛ-
stalo stopy“ (ver‰e 19.20). „Nebesa
zmizela, jako kdyÏ se zavfie kniha
a Ïádná hora a Ïádn˘ ostrov nezÛ-
staly na svém místû.“ (Zj 6,14)

Navzdory zmatku, kter˘ zachvátí
cel˘ svût, bude BoÏí lid povzbuzen,
kdyÏ uvidí „znamení Syna ãlovûka“
(Mt 24,30). KdyÏ sestoupí na obla-
cích nebesk˘ch, spatfií KníÏete Ïivo-
ta kaÏdé oko. Tentokrát pfiichází uÏ
ne jako muÏ bolesti, ale jako vítûz
a dobyvatel, kter˘ si pfii‰el pro to, co
mu patfií. Místo trnové koruny má
korunu slávy a „na plá‰ti a na boku

má napsáno jméno: Král králÛ
a Pán pánÛ“ (Zj 19,12.16).

Pfii jeho pfiíchodu zachvátí velká
beznadûj ty, ktefií odmítli pfiijmout
JeÏí‰e Krista jako Spasitele a Pána
a ktefií odmítli ve svém Ïivotû zacho-
vávat poÏadavky jeho zákona. Li-
dem, ktefií zavrhli jeho milost ne-
pfiipomíná nic jejich vinu více neÏ
hlas, kter˘ je trpûlivû Ïádal: „Od-
vraÈte se, odvraÈte se od sv˘ch zl˘ch
cest! Proã byste mûli zemfiít?“ (Ez
33,11) „Králové zemû i velmoÏi a vo-
jevÛdci, boháãi a mocní – jak otrok,
tak svobodn˘, v‰ichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách,
a volali k horám a skalám: ‘Padnûte
na nás a skryjte nás pfied tváfií toho,
kter˘ sedí na trÛnu, a pfied hnûvem
Beránkov˘m!’ NeboÈ pfii‰el velik˘
den jeho hnûvu; kdo bude moci ob-
stát?“ (Zj 6,15-17)

Ale radost lidí, ktefií ho dlouho
vyhlíÏeli, zastiÀuje beznadûj bez-
boÏn˘ch. Pfiíchod Vykupitele je slav-
n˘m vyvrcholením dûjin BoÏího li-
du; je to chvíle vysvobození, proto
s nad‰en˘m obdivem volají: „Hle, to
je ná‰ BÛh. V nûho jsme skládali na-
dûji a on nás spasil. Je to Hospodin,
v nûhoÏ jsme skládali nadûji, bude-
me jásat a radovat se, Ïe nás spasil.“
(Iz 25,9)

JeÏí‰ Kristus pfii svém pfiíchodu
volá spící spravedlivé z hrobÛ a pfii-
kazuje sv˘m andûlÛm, aÈ „shromáÏ-
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dí jeho vyvolené od ãtyfi úhlÛ svûta,
od jednûch koncÛ nebe ke dru-
h˘m“ (Mt 24,31). Na celém svûtû
spravedliví mrtví usly‰í jeho hlas
a vstanou ze sv˘ch hrobÛ. Jak ra-
dostná to bude chvíle!

Potom budou promûnûni Ïiví spra-
vedliví – „naráz, v okamÏiku“ (1 K
15,52). Oslaveni a obdafieni nesmr-
telností budou spolu se vzkfií‰en˘mi
svat˘mi „uchváceni v oblacích vzhÛ-
ru vstfiíc Pánu“; pak uÏ navÏdy bu-
dou s Pánem (1 Te 4,16.17).

Jistota Kristova návratu

Apo‰tolové a první kfiesÈané pova-
Ïovali KristÛv návrat za „blaÏené spl-
nûní nadûje“ (Tt 2,13; srov. Îd 9,28).
Oãekávali, Ïe se v‰echna proroctví
a zaslíbení Písma naplní pfii dru-
hém pfiíchodu (Viz 2 Pt 3,13; srov.
Iz 65,17.), protoÏe ten je hlavním
cílem kfiesÈanského putování. V‰ich-
ni, kdo milují Krista, netrpûlivû oãe-
kávají den, kdy budou moci mít
osobní spoleãenství s Kristem, Ot-
cem, Duchem svat˘m a andûly.

Svûdectví Písma. Jistota druhého pfií-
chodu je zakofienûna v dÛvûryhod-
nosti Písma. Tûsnû pfied svou smrtí
fiekl JeÏí‰ uãedníkÛm, Ïe se navrací
ke svému Otci, aby pro nû pfiipravil
místo. Ale zaslíbil: „Opût pfiijdu.“
(J 14,3)

Stejnû jako byl prorocky pfiedpo-
vûdûn KristÛv první pfiíchod na
zem, Bible pfiedpovídá také jeho
druh˘ pfiíchod. Dokonce i pfied po-
topou BÛh fiekl Henochovi, Ïe to
bude Kristus pfiicházející ve slávû,
kter˘ ukonãí hfiích. „Prorokoval ta-
ké o nich Henoch, sedm˘ od Ada-
ma: Hle, pfiichází Pán s desetitisíci
sv˘ch svat˘ch, aby vykonal soud na-
de v‰emi a usvûdãil v‰echny bezboÏ-
né z jejich skutkÛ, které kdy ve své
bezboÏnosti spáchali, i ze v‰ech
zpupn˘ch fieãí, které ti hfií‰níci
mluvili proti nûmu.“ (Ju 14,15)

Tisíc let pfied Kristem mluvil Ïal-
mista o Hospodinovû pfiíchodu, pfii
kterém shromáÏdí svÛj lid: „Pfiichá-
zí ná‰ BÛh a nehodlá mlãet. Pfied
ním jde oheÀ sÏírající, vichfiice bûs-
ní kolem nûho. Nebesa shÛry i ze-
mi volá, povede pfii se sv˘m lidem.
‘ShromáÏdûte mi mé vûrné, ty, kdo
pfii obûti pfiijali mou smlouvu.’“
(Î 50,3-5)

Kristovi uãedníci se radují ze za-
slíbení o jeho návratu. Kdykoliv mu-
seli ãelit rÛzn˘m problémÛm, jisto-
ta tohoto zaslíbení jim vÏdy pfiiná-
‰ela novou odvahu a sílu. Jejich Pán
pfiichází zpût, aby je vzal do domu
svého Otce!

Záruka pramenící z prvního pfiíchodu.
Druh˘ pfiíchod je úzce spjat s Kris-
tov˘m prvním pfiíchodem. Kdyby
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JeÏí‰ Kristus nepfii‰el poprvé a ne-
získal rozhodující vítûzství nad hfií-
chem a satanem (Ko 2,15), pak by-
chom nemûli Ïádn˘ dÛvod vûfiit, Ïe
nakonec pfiijde, aby ukonãil sata-
novu vládu nad tímto svûtem a ob-
novil jej do jeho pÛvodní dokona-
losti. Ale protoÏe máme dÛkaz, Ïe
se zjevil, „aby svou obûtí sÀal hfiích“,
máme také dÛvod vûfiit tomu, Ïe se
zjeví podruhé „ne uÏ kvÛli hfiíchu,
ale ke spáse tûm, kdo ho oãekávají“
(Îd 9,26.28).

Kristova nebeská sluÏba. Kristovo zje-
vení Janovi jasnû ukazuje, Ïe nebeská
svatynû stojí ve stfiedu plánu spase-
ní (Zj 1,12.13; 3,12; 4,1-5; 5,8; 7,15;
8,3; 11,1.19; 14,15.17; 15,5.6.8;
16,1.17). Proroctví, která naznaãu-
jí, Ïe JeÏí‰ Kristus zahájil svou závû-
reãnou sluÏbu ve prospûch hfií‰ní-
kÛ, se pfiipojují k uji‰tûní, Ïe se brzy
vrátí, aby svÛj lid pfiivedl domÛ
(viz 23. kapitola této knihy). Pfie-
svûdãení, Ïe JeÏí‰ Kristus aktivnû
pÛsobí, aby zavr‰il vykoupení jiÏ do-
konané na kfiíÏi, pfiiná‰í velké po-
vzbuzení kfiesÈanÛm, ktefií oãekáva-
jí jeho návrat.

ZpÛsob jeho návratu

KdyÏ JeÏí‰ Kristus mluvil o zname-
ních, která budou naznaãovat, Ïe je-
ho pfiíchod je blízko, vyjádfiil také

obavu, aby jeho lid nebyl sveden fa-
le‰n˘mi tvrzeními. Varoval, Ïe pfied
druh˘m pfiíchodem „vyvstanou lÏi-
mesiá‰ové a lÏiproroci a budou
pfiedvádût veliká znamení a zázraky,
Ïe by svedli i vyvolené, kdyby to bylo
moÏné“. JeÏí‰ také fiekl: „Tehdy fiek-
ne-li vám nûkdo: ‘Hle, tu je Mesiá‰
neb tam’, nevûfite!“ (Mt 24,24.23)
Pfiedem varovat, znamená pfiedem
se vyzbrojit. Aby mohli vûfiící rozli‰it
mezi prav˘m pfiíchodem a jeho fa-
le‰n˘m napodobením, odhaluje nû-
kolik biblick˘ch textÛ podrobnosti
o zpÛsobu, jak˘m se Kristus vrátí.

Doslovn˘ a osobní pfiíchod. KdyÏ JeÏí‰
vystoupil v oblacích, oslovili dva an-
dûlé uãedníky, ktefií se stále je‰tû dí-
vali do nebe za sv˘m odcházejícícm
Pánem: „MuÏi z Galileje, co tu stojí-
te a hledíte k nebi? Tento JeÏí‰, kte-
r˘ byl od vás vzat do nebe, znovu
pfiijde právû tak, jak jste ho vidûli
odcházet.“ (Sk 1,11)

Jin˘mi slovy, andûlé fiíkali, Ïe stej-
n˘ Pán, kter˘ je pfied chvílí opustil –
reálná osoba ãi hmatatelná bytost,
ne nûjaké duchovní bytí (L 24,36-
43), se zase vrátí na zem. A jeho
druh˘ pfiíchod bude stejnû viditel-
n˘ a osobní jako jeho nanebevstou-
pení.

Viditeln˘ pfiíchod. KristÛv pfiíchod
nebude vnitfiním a neviditeln˘m
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proÏitkem, ale skuteãn˘m setkáním
s viditelnou osobou. JeÏí‰ nepone-
chal prostor pro pochybnosti ohled-
nû viditelnosti svého pfiíchodu
a upozornil své uãedníky, aby se ne-
dali oklamat tajn˘m druh˘m pfií-
chodem. Proto pfiirovnává svÛj ná-
vrat k oslnivému jasu blesku (Mt
24,27).

Písmo jasnû prohla‰uje, Ïe svûdky
jeho pfiíchodu budou jak spravedli-
ví, tak i bezboÏní. Jan napsal: „Hle,
pfiichází v oblacích! Uzfií ho kaÏdé
oko.“ (Zj 1,7) A JeÏí‰ Kristus pfiipo-
míná odpovûì bezboÏn˘ch lidí:
„A tu budou lomit rukama v‰echny
ãeledi zemû a uzfií Syna ãlovûka pfii-
cházet na oblacích nebesk˘ch s vel-
kou mocí a slávou.“ (Mt 24,30)

Sly‰iteln˘ pfiíchod. Biblické uji‰tûní,
Ïe jeho pfiíchod bude viditeln˘ i sly-
‰iteln˘, doplÀuje obraz pfiíchodu
JeÏí‰e Krista, o kterém budou v‰ich-
ni vûdût: „Zazní povel, hlas archan-
dûla a zvuk BoÏí polnice, sám Pán
sestoupí z nebe.“ (1 Te 4,16) „Mo-
hutn˘ zvuk polnice“ (Mt 24,31) bu-
de doprovázet shromaÏìování jeho
lidu. Nebude to nic tajného.

Slavn˘ pfiíchod. KdyÏ se JeÏí‰ vrátí,
pfiijde jako dobyvatel s mocí a „v slá-
vû svého Otce se sv˘mi svat˘mi an-
dûly“ (Mt 16,27). Jan popisuje slávu
Kristova pfiíchodu nejdramatiãtûj‰í-

mi slovy. Líãí Krista jedoucího na
bílém koni, kter˘ vede nespoãetnou
nebeskou armádu. Na první po-
hled je patrná nadpfiirozená sláva
vyv˘‰eného Krista (Zj 19,11-16).

Náhl˘, neoãekávan˘ návrat. Vûfiící
kfiesÈané, touÏící a oãekávající Kris-
tÛv návrat, si uvûdomují jeho blíz-
kost (1 Te 5,4-6). Ale o lidech Ïijí-
cích ve svûtû bez Boha apo‰tol Pavel
napsal: „Den Pánû pfiijde jako pfii-
chází zlodûj v noci. AÏ budou fiíkat
‘je pokoj, nic nehrozí’, tu je náhle
pfiepadne zhouba jako bolest rodiã-
ku, a neuniknou.“ (1 Te 5,2.3; srov.
Mt 24,43)

Nûktefií lidé do‰li k závûru, Ïe
Pavlovo pfiirovnání Kristova pfiícho-
du ke zlodûji v noci naznaãuje, Ïe
pfiijde tajn˘m a neviditeln˘m zpÛso-
bem. Nicménû takov˘ názor je v roz-
poru s biblick˘m obrazem Kristova
pfiíchodu ve slávû a nádhefie, jak to
v‰ichni uvidí (Zj 1,7). Pavlovi nejde
o to, Ïe KristÛv pfiíchod je tajn˘, ale
Ïe pro svûtsky sm˘‰lející lidi pfiijde
neoãekávanû jako zlodûj.

Kristus poukazuje na stejnou vûc
kdyÏ srovnává svÛj pfiíchod s neoãe-
kávan˘m zniãením svûta pfied poto-
pou. „Jako tehdy pfied potopou ho-
dovali a pili, Ïenili se a vdávaly aÏ do
dne, kdy Noé ve‰el do korábu, a nic
nepoznali, aÏ pfii‰la potopa a za-
chvátila v‰ecky – takov˘ bude i pfií-
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chod Syna ãlovûka.“ (Mt 24,38.39)
Aãkoli Noé kázal po mnoho let
o pfiicházející potopû, vût‰inu lidí
pfiíchod potopy zaskoãil. V té dobû
Ïily dvû skupiny lidí. Jedna skupi-
na v‰ak uvûfiila jeho slovÛm, ve‰la
do archy a byla zachránûna. Ostatní
se rozhodli zÛstat venku a „pfii‰la
potopa a zachvátila v‰ecky“ (Mt
24,39).

Katastrofická událost. Stejnû jako
Kristovo pfiirovnání k potopû i Ne-
búkadnesarÛv sen o veliké so‰e po-
pisuje pfievratn˘ zpÛsob, kter˘m
Kristus ustanoví své království slávy.
(Viz 4. kapitola této knihy.) Nebú-
kadnesar vidûl velikou sochu, jejíÏ
hlava „byla z ryzího zlata, její hruì
a paÏe ze stfiíbra, bfiicho a boky z mû-
di, stehna ze Ïeleza, nohy dílem ze
Ïeleza a dílem z hlíny“. Potom „se
bez zásahu rukou utrhl kámen
a udefiil do Ïelezn˘ch a hlinûn˘ch
nohou sochy a rozdrtil je, a rázem
bylo rozdrceno Ïelezo, hlína, mûì,
stfiíbro i zlato, a byly jako plevy na
mlatû v letní dobû. Odnesl je vítr
a nezbylo po nich ani stopy. A ten
kámen, kter˘ do sochy udefiil, se
stal obrovskou skálou a zaplnil ce-
lou zemi.“ (Da 2,32-35)

Prostfiednictvím tohoto snu BÛh
ukázal Nebúkadnesarovi pfiehled
svûtov˘ch dûjin. Mezi jeho dobou
a ustanovením Kristova vûãného

království (kámen) se na svûtové scé-
nû objeví ãtyfii velká království nebo
fií‰e a po nich spojení slab˘ch a sil-
n˘ch národÛ.

Od Kristov˘ch dnÛ vykladaãi zto-
toÏÀovali tyto fií‰e s Babylónem
(605-539 pfi. Kr.), Médo-Persií (539-
331 pfi. Kr.), ¤eckem (331-168 pfi.
Kr.) a ¤ímem (168 pfi. Kr. – 476 po
Kr.).1 Tak, jak bylo pfiedpovûzeno,
po ¤ímu nenásledovala Ïádná dal‰í
fií‰e. Bûhem ãtvrtého a pátého sto-
letí po Kr. se ¤ímská fií‰e rozpadla
na mnoho men‰ích království, ze
kter˘ch pozdûji vznikly národy Evro-
py. Bûhem staletí se mocní vládci
Karel Velik˘, Karel V., Napoleon, cí-
safi Vilém a Hitler snaÏili vytvofiit
dal‰í svûtovou fií‰i. V‰echny pokusy
v‰ak selhaly pfiesnû tak, jak fiíkalo
proroctví: „Nepfiilnou k sobû navzá-
jem jako se nesmísí Ïelezo s hlí-
nou.“ (Da 2,43)

Nakonec se sen zamûfiuje na dra-
matické vyvrcholení: ustavení vûã-
ného BoÏího království. Kámen
utrÏen˘ bez zásahu rukou pfiedsta-
vuje Kristovo království slávy (Da
7,14; Zj 11,15), které bude ustano-
veno bez lidského úsilí pfii druhém
pfiíchodu.

Kristovo království nebude existo-
vat soubûÏnû s jin˘m lidsk˘m krá-
lovstvím. KdyÏ Ïil Kristus na zemi
bûhem nadvlády ¤ímské fií‰e, krá-
lovství znázornûné kamenem, které
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udefií do v‰ech národÛ, je‰tû nepfii-
‰lo. Toto království se objeví teprve
v dobû nohou dílem ze Ïeleza, dí-
lem z hlíny, tj. v období rozdûle-
n˘ch národÛ. Bude ustanoveno pfii
druhém pfiíchodu, kdyÏ Kristus od-
dûlí spravedlivé od bezboÏn˘ch (Mt
25,31-34).

KdyÏ tento kámen, tj. království,
pfiijde, udefií „do Ïelezn˘ch a hlinû-
n˘ch nohou sochy“ a „rozdrtí a uãi-
ní konec v‰em tûm královstvím“,
nezbude „po nich ani stopy“ (Da
2,34.44.35). Druh˘ pfiíchod je tedy
událostí, která otfiese zemí.

Druh˘ pfiíchod a lidstvo

KristÛv druh˘ pfiíchod se t˘ká obou
skupin lidstva – lidí, ktefií pfiijali
Krista a spasení, jenÏ nabízí, i lidí,
ktefií se od nûj odvrátili.

ShromáÏdûní vyvolen˘ch. DÛleÏit˘m
prvkem pfii ustanovení Kristova
vûãného království je shromáÏdûní
v‰ech vykoupen˘ch (Mt 24,31;
25,32-34; Mk 13,27) do nebeského
domova, kter˘ JeÏí‰ Kristus pfiipra-
vil (J 14,3).

KdyÏ hlava státu nav‰tíví jinou ze-
mi, mÛÏe se jen nûkolik osob úãast-
nit pfiivítání. Ale kdyÏ pfiijde JeÏí‰
Kristus, kaÏd˘ vûfiící, kter˘ kdy Ïil,
bez ohledu na vûk, pohlaví, vzdûlá-
ní, ekonomické postavení nebo ra-

su, se bude úãastnit velkolepé osla-
vy jeho pfiíchodu. Dvû události
umoÏní toto celosvûtové shromáÏ-
dûní: vzkfií‰ení mrtv˘ch spravedli-
v˘ch a promûnûní Ïiv˘ch vûrn˘ch.

1. Vzkfií‰ení mrtv˘ch v Kristu. Pfii
zvuku polnice oznamující KristÛv
návrat budou mrtví spravedliví vzkfií-
‰eni v neporu‰itelném a nesmrtel-
ném tûle (1 K 15,52.53). V tuto chví-
li „ti, kdo zemfieli v Kristu, vstanou
nejdfiíve“ (1 Te 4,16). Jin˘mi slovy,
jsou vzkfií‰eni pfiedtím, neÏ jsou Ïiví
spravedliví uchváceni vzhÛru vstfiíc
Pánu.

Vzkfií‰ení se znovu shledají s tûmi,
ktefií pfii jejich odchodu proÏívali
zármutek. Nyní nad‰enû jásají: „Kde
je, smrti, tvé vítûzství? Kde je, smrti,
tvá zbraÀ?“ (1 K 15,55)

Není to ono nemocné, zestárlé,
zmrzaãené tûlo, které sestoupilo do
hrobu, jeÏ povstalo pfii vzkfií‰ení, ale
nové, nesmrtelné, dokonalé tûlo,
které jiÏ není poznamenáno hfií-
chem, jenÏ zpÛsobil jeho zkázu.
Vzkfií‰ení spravedliví proÏijí dokon-
ãení Kristova díla obnovy a budou
nyní myslí, du‰í i tûlem odráÏet do-
konal˘ BoÏí obraz (1 K 15,42-54; viz
25. kapitola této knihy).

2. Promûnûní Ïiv˘ch vûfiících. Po
vzkfií‰ení spravedliv˘ch mrtv˘ch bu-
dou spravedliví Ïiví, ktefií budou Ïít
na zemi pfii druhém pfiíchodu
JeÏí‰e Krista, promûnûni. „Pomíji-
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telné tûlo musí totiÏ obléci nepo-
míjitelnost a smrtelné nesmrtel-
nost.“ (1 K 15,53)

Pfii pfiíchodu JeÏí‰e Krista Ïádná
skupina vûfiících nepfiedbûhne ji-
nou. Apo‰tol Pavel vysvûtluje, Ïe Ïiví
a promûnûní vûfiící budou „spolu
s nimi [se vzkfií‰en˘mi vûfiícími]
uchváceni v oblacích vzhÛru vstfiíc
Pánu. A tak navÏdy budeme s Pá-
nem.“ (1 Te 4,17; srov. Îd 11,39.40)
Pfii slavném pfiíchodu Pána JeÏí‰e
budou tedy shromáÏdûni v‰ichni
vûfiící, aÈ uÏ se jedná o vzkfií‰ené vû-
fiící v‰ech vûkÛ nebo ty, kdo se Kris-
tova pfiíchodu doÏili.

Smrt nevûfiících. Pro zachránûné bu-
de druh˘ JeÏí‰Ûv pfiíchod chvílí ra-
dosti a ‰tûstí, ale pro ztracené to bu-
de doba zniãující hrÛzy. Tak dlou-
ho se vzpírali Kristovû lásce a jeho
pozvání ke spasení, aÏ se stali obût-
mi záludn˘ch sebeklamÛ (viz 2 Te
2,9-12; ¤ 1,28-32). KdyÏ spatfií toho,
kterého odmítli, pfiicházejícícho ja-
ko Pána pánÛ a Krále králÛ, pocho-
pí, Ïe pfii‰la hodina jejich odsouze-
ní. PfiemoÏeni hrÛzou a beznadûjí
budou zoufale volat na neÏivou
hmotu, aby je skryla (Zj 6,16.17).

V této dobû BÛh zniãí Babylón,
spojení v‰ech odpadl˘ch nábo-
Ïenství. „Bude zniãen ohnûm.“ (Zj
18,8) Jejich vÛdcem je ãlovûk ne-
pravosti, syn zatracení – „kterého

Pán ‘zabije dechem sv˘ch úst’
a zniãí sv˘m slavn˘m pfiíchodem“
(2 Te 2,8). Mocnosti odpovûdné za
vnucování znamení ‰elmy (viz ka-
pitola 12 této knihy) budou vhoze-
ny „do ohnivého jezera hofiícího
sírou“. Ostatní bezboÏní „byli po-
biti meãem vycházejícím z úst jezd-
ce“ – JeÏí‰e Krista, Pána (Zj 19,
20.21).

Znamení Kristova brzkého návratu

Bible nejen ukazuje zpÛsob a úãel
Kristova pfiíchodu, ale popisuje ta-
ké znamení, která svûdãí o blízkosti
této vrcholné události. První zna-
mení oznamující druh˘ pfiíchod se
odehrála více neÏ 1700 let po Kris-
tovû nanebevstoupení a dal‰í po
nich následovala jako dÛkaz, Ïe je-
ho pfiíchod je velmi blízko.

Znamení v pfiírodû. Kristus pfiedpo-
vûdûl, Ïe „budou znamení na slun-
ci, mûsíci a hvûzdách“ (L 21,25)
a dále upfiesnil: „Zatmí se slunce,
a mûsíc ztratí svou záfii, hvûzdy bu-
dou padat z nebe a mocnosti, které
jsou v nebesích, se zachvûjí. A tehdy
uzfií Syna ãlovûka pfiicházet v obla-
cích s velikou mocí a slávou.“ (Mk
13,24-26) Jan navíc vidûl, Ïe nebes-
k˘m znamením pfiedcházelo velké
zemûtfiesení (Zj 6,12). V‰echna tato
znamení oznaãují konec období
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1260 let pronásledování (viz 12. ka-
pitola této knihy).

1. Svûdectví zemû. Za naplnûní to-
hoto proroctví lze povaÏovat „nejvût-
‰í známé zemûtfiesení“2, ke kterému
do‰lo 1. listopadu 1755. Je známé ja-
ko lisabonské zemûtfiesení, jehoÏ
úãinky byly zaznamenány v Evropû,
Africe a Americe, a postihlo oblast
o rozloze asi 4 milióny ãtvereãních
kilometrÛ. Zemûtfiesení zniãilo Li-
sabon v Portugalsku, kde se bûhem
nûkolika minut zfiítily vefiejné a obyt-
né budovy, coÏ si vyÏádalo desetitisí-
ce lidsk˘ch ÏivotÛ.3

I kdyÏ zemûtfiesení zpÛsobilo vel-
ké materiální ‰kody, jeho vliv na
my‰lení lidí té doby byl také v˘-
znamn˘. Mnoho tehdy Ïijících lidí
ho povaÏovalo za prorocké zname-
ní konce4 a zaãalo váÏnû uvaÏovat
o BoÏím soudu a posledních dnech.
Lisabonské zemûtfiesení dalo pod-
nût ke studiu proroctví.

2. Svûdectví slunce a mûsíce. O dva-
cet pût let pozdûji se odehrálo dal‰í
znamení, o kterém se zmiÀuje pro-
roctví – zatmûní slunce a mûsíce.
KdyÏ Kristus hovofiil o dobû napl-
nûní tohoto znamení, fiekl, Ïe bude
následovat po velkém souÏení – po
1260 letech pronásledování, o kte-
rém se mluví na jin˘ch místech Pís-
ma (Mt 24,29; viz 12. kapitola této
knihy). Ale Kristus fiekl, Ïe toto sou-
Ïení, jeÏ bude pfiedcházet zname-

ním, bude zkráceno (Mt 24,21.22).
Vlivem reformace a hnutí, která
z ní vy‰la, bylo náboÏenské proná-
sledování zkráceno, takÏe v polovi-
nû 18. století jiÏ témûfi ustalo.

Toto proroctví se naplnilo 19. kvût-
na 1780, kdy severov˘chodní ãást
Severní Ameriky zahalila mimofiád-
ná temnota.5

Pfii vzpomínce na tuto událost na-
psal Timothy Dwight, rektor Yales-
ké university: „19. kvûten 1780 byl
pozoruhodn˘m dnem. V mnoha
domech se rozsvítily svíãky; ptáci
utichli a slepice se vrátily na hfiad...
V‰eobecnû pfievaÏoval názor, Ïe
den soudu je nablízku.“6

Samuel Williams z Harvardu po-
dává zprávu, Ïe temnota „postupova-
la s mraky od jihozápadu ‘mezi de-
sátou a jedenáctou hodinou dopo-
ledne a trvala aÏ do poloviny pfií‰tí
noci’; na rÛzn˘ch místech se li‰ila
svou intenzitou a trváním. Na nûkte-
r˘ch místech ‘lidé nemohli ãíst novi-
ny ani venku’.“7 Podle názoru Samu-
ela Tennyho „tma následujícího vûãe-
ra... nemohla b˘t úplnûj‰í, ani kdyby
byla zakryta v‰echna svûtla vesmíru
neproniknuteln˘m stínem.“8

Onoho veãera v devût hodin byl
mûsíc v úplÀku, ale tma trvala aÏ do
pÛlnoci. KdyÏ se mûsíc ukázal, mûl
barvu krve.

Na události tohoto dne je moÏné
vztahovat pfiedpovûdi z knihy Zje-
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vení. Po zemûtfiesení „slunce zãer-
nalo jako smuteãní ‰at, mûsíc úplnû
zkrvavûl“ (Zj 6,12).

3. Svûdectví hvûzd. JeÏí‰ Kristus
i apo‰tol Jan shodnû mluvili o pa-
dání hvûzd, které bude pfiíznakem
blízkosti Spasitelova pfiíchodu (Zj
6,13; srov. Mt 24,29). Velk˘ meteo-
rick˘ dé‰È pozorovan˘ 13. listopadu
1833 – nejrozsáhlej‰í padání hvûzd,
jaké kdy bylo zatím zaznamenáno –
toto proroctví naplnil. Odhadovalo
se, Ïe pozorovatel mohl vidût prÛ-
mûrnû 60 000 meteorÛ za hodinu.9

Tento úkaz byl viditeln˘ od Kanady
aÏ po Mexiko, od Atlantického po
Pacifick˘ oceán.10 Mnoho kfiesÈanÛ
v tom vidûlo naplnûní biblického
proroctví.11

Oãit˘ svûdek to popsal takto: „Jen
ztûÏí by se na obloze na‰lo místo,
které by nebylo stále zaplnûno pa-
dajícími hvûzdami. Obãas padaly
po skupinách – vyvolávaly tak pfied-
stavu ‘fíkovníku, kter˘ pfiedãasnû
shazuje své fíky, kdyÏ s ním zatfiese
siln˘ vichr’.“12

JeÏí‰ Kristus dal tato znamení
kfiesÈanÛm jako upozornûní na blíz-
kost svého pfiíchodu, aby se ve svém
oãekávání mohli radovat a byli na
jeho pfiíchod plnû pfiipraveni. ¤ekl:
„KdyÏ se toto zaãne dít, napfiimte se
a zvednûte hlavy, neboÈ va‰e vykou-
pení je blízko.“ Dodal: „Podívejte se
na fíkovník nebo na jin˘ strom:

KdyÏ uÏ se zelenají, sami víte, Ïe lé-
to je blízko. Tak i vy, aÏ uvidíte, Ïe se
toto dûje, vûzte, Ïe je blízko králov-
ství BoÏí.“ (L 21,28-31)

Tato jedineãná svûdectví zemû,
slunce, mûsíce a hvûzd, která pfii‰la
v pfiesném pofiadí a jeÏ byla pfied-
povûdûna v JeÏí‰ovû dobû, zamûfiují
pozornost mnoha lidí k proroctvím
o druhém pfiíchodu.

Znamení v náboÏenském svûtû. Písmo
pfiedpovídá, Ïe dobu pfied Kristo-
v˘m pfiíchodem bude charakterizo-
vat nûkolik v˘znamn˘ch znamení
v náboÏenském svûtû.

1. Velké náboÏenské probuzení. Kni-
ha Zjevení ukazuje vzestup velkého
celosvûtového náboÏenského hnutí
pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e Kris-
ta. Ve vidûní apo‰tola Jana toto hnu-
tí znázorÀuje andûl, kter˘ ohla‰uje
KristÛv návrat: „Tu jsem vidûl jiné-
ho andûla, jak letí stfiedem nebeské
klenby, aby zvûstoval vûãné evange-
lium obyvatelÛm zemû, kaÏdé rase,
kmeni, jazyku i národu. Volal moc-
n˘m hlasem: ‘Bojte se Boha a vzdej-
te jemu ãest, neboÈ nastala hodina
jeho soudu; pokleknûte pfied tím,
kdo uãinil nebe, zemi, mofie i pra-
meny vod.’“ (Zj 14,6.7)

Samotné poselství naznaãuje do-
bu, ve které má b˘t zvûstováno. Vûã-
né evangelium bylo kázáno v prÛ-
bûhu v‰ech vûkÛ. Ale toto poselství
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zdÛrazÀující prvek soudu v evange-
liu, mÛÏe b˘t hlásáno pouze v dobû
konce, protoÏe upozorÀuje, Ïe „na-
stala hodina jeho soudu“.

Kniha Daniel nás informuje, Ïe
v dobû konce budou její proroctví
rozpeãetûna (Da 12,4). Tehdy lidé
pochopí tajemství této knihy. Roz-
peãetûní se odehrálo na konci ob-
dobí 1260 let náboÏenské nadvlády,
která skonãila zajetím papeÏe v ro-
ce 1798. Spojení exilu papeÏe
a znamení v pfiírodû vedlo mnohé
kfiesÈany ke studiu proroctví o udá-
lostech, které vedou ke druhému
pfiíchodu JeÏí‰e Krista. V˘sledkem
bylo nové hluboké pochopení tûch-
to proroctví.

Zamûfiení na druh˘ pfiíchod také
zpÛsobilo celosvûtové probuzení
adventní nadûje. Adventní hnutí,
stejnû jako reformace, vzniklo nezá-
visle v rÛzn˘ch zemích kfiesÈanského
svûta. Celosvûtová povaha tohoto
hnutí je jedním z nejjasnûj‰ích zna-
mení, Ïe se pfiibliÏuje KristÛv pfií-
chod. Jako Jan Kfititel pfiipravoval
cestu pro KristÛv první pfiíchod, tak
adventní hnutí pfiipravuje cestu pro
jeho druh˘ pfiíchod – hlásá poselství
z knihy Zjevení kap. 14,6-12, jeÏ je
BoÏí závûreãnou v˘zvou k pfiípravû
na SpasitelÛv slavn˘ návrat (viz kapi-
toly 12 a 23 této knihy).13

2. Kázání evangelia. BÛh „ustano-
vil den, v nûmÏ bude spravedlivû

soudit cel˘ svût“ (Sk 17,31). KdyÏ
nás JeÏí‰ Kristus upozorÀuje na ten-
to den, nefiíká, Ïe pfiijde aÏ se cel˘
svût obrátí, ale aÏ „toto evangelium
o království bude kázáno po celém
svûtû na svûdectví v‰em národÛm,
a teprve potom pfiijde konec“ (Mt
24,14).

Statistika pfiekladÛ a ‰ífiení Biblí
v tomto století ukazuje na rozmach
svûdectví evangelia. V roce 1900 by-
la Bible dostupná v 537 jazycích. Do
roku 1980 byla pfieloÏena – celá ne-
bo její ãást – do 1811 jazykÛ, coÏ
pfiedstavuje 96 % svûtové populace.
Podobnû roãní distribuce Biblí
vzrostla z 5,4 milionÛ v roce 1900
na 36,8 milionÛ Biblí a témûfi pÛl
miliardy ãástí Bible v roce 1980.14

Navíc nyní kfiesÈané mají moÏnost
vyuÏívat ve svém misijním úsilí ne-
pfiedstavitelné mnoÏství prostfiedkÛ:
pomocné agentury, vzdûlávací a lé-
kafiské instituce, pracovníky pÛso-
bící doma i v zahraniãí, rozhlasové
a televizní vysílání a znaãné finanã-
ní prostfiedky. Dnes mohou silné
krátkovlnné vysílaãe vysílat evange-
lium prakticky do kaÏdé zemû na
svûtû. Tyto jedineãné zdroje, pouÏí-
vané pod vedením Ducha svatého,
pomáhají splnit cíl – evangelizovat
cel˘ svût v na‰í dobû.

Adventisté sedmého dne, ktefií
mluví asi 717 jazyky a 1000 dialekty,
hlásají evangelium ve 207 zemích.

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista

403

Asd.III  5.3.2010 11:53  Stránka 403



Více neÏ 90 % ãlenÛ Ïije mimo
Severní Ameriku. Vûfiíme, Ïe lékafi-
ské a vzdûlávací dílo hraje velmi dÛ-
leÏitou roli pfii naplÀování poslání
evangelia, proto spravujeme více
neÏ 600 nemocnic, sanatorií, klinik,
bezplatn˘ch o‰etfioven, 19 lékafi-
sk˘ch lodí, 27 továren na zdravé po-
traviny, 86 vy‰‰ích ‰kol a univerzit,
930 stfiedních ‰kol, 4522 základních
‰kol, 125 korespondenãních ‰kol
Bible a 33 jazykov˘ch institutÛ.
Na‰ich 56 vydavatelství vydává lite-
raturu ve 229 jazycích a na‰e krát-
kovlnné vysílaãe vysílají pro 75 %
svûtové populace. Duch svat˘ na‰e
misijní úsilí bohatû poÏehnal.

3. NáboÏensk˘ úpadek. Celosvûtové
hlásání evangelia samo o sobû ne-
znamená velk˘ poãetní rÛst prav˘ch
kfiesÈanÛ. Bible místo toho pfiedpo-
vídá, Ïe na konci ãasu dojde k úpad-
ku opravdové zboÏnosti. Pavel na-
psal: „V posledních dnech nastanou
zlé ãasy. Lidé budou sobeãtí, chamti-
ví, chvástaví, dom˘‰liví, budou se
rouhat, nebudou poslouchat rodiãe,
budou nevdûãní, bezboÏní, bez lás-
ky, nesmifiitelní, pomlouvaãní, ne-
vázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít
radûji rozko‰ neÏ Boha, budou se
tváfiit jako zboÏní, ale sv˘m jednáním
to budou popírat.“ (2 Tm 3,1-5)

Stejnû i dnes sebeláska, hmotné
vûci a svût nahradily v mnoha srd-

cích Kristova Ducha. Lidé se jiÏ ne-
fiídí BoÏími principy a neÏijí podle
BoÏích zákonÛ; pfievládá bezzákon-
nost. „A protoÏe se rozmÛÏe nepra-
vost, vychladne láska mnoh˘ch.“
(Mt 24,12)

4. Obnova moci papeÏství. Podle
biblického proroctví bude na konci
období 1260 let papeÏsk˘ náboÏen-
sk˘ systém ‘smrtelnû ranûn’, ale ne-
zanikne (viz 12. kapitola této kni-
hy). Podle Písma se tato smrtelná
rána zacelí. Systém zakusí velkou
obnovu vlivu a úcty – „celá zemû
v obdivu ‰la za tou ‰elmou“ (Zj
13,3). JiÏ dnes mnoho lidí povaÏuje
papeÏe za morálního vÛdce svûta.

Do znaãné míry vzrÛstající vliv to-
hoto náboÏenského systému je dÛ-
sledkem toho, Ïe kfiesÈané nahradili
autoritu Bible tradicí, lidsk˘mi nor-
mami a vûdou. Tak se stali zranitelní
ve vztahu ke „zlému“, kter˘ „bude
konat kdejak˘ mocn˘ ãin, klamná
znamení a zázraky“ (2 Te 2,9). Satan
a jeho pomocníci vytvofií konfederaci
zla, symbolizovanou nesvatou trojicí
draka, ‰elmy a fale‰ného proroka,
kter˘ svádí svût (Zj 16,13.14; srov.
13,13.14). Pouze ti, ktefií se necháva-
jí vést Biblí a „zachovávají pfiikázání
BoÏí a vûrnost JeÏí‰i“ (Zj 14,12), mo-
hou úspû‰nû odolat ohromujícímu
svodu tohoto svazku.

5. Úpadek náboÏenské svobody.
Obrození papeÏského náboÏenské-
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ho systému dramaticky ovlivní kfies-
Èanství. NáboÏenská svoboda získa-
ná za velkou cenu, zaruãená odlu-
kou církve od státu, bude postupnû
zpochybnûna a nakonec zru‰ena.
S mocnou podporou obãansk˘ch
vlád se tato mocnost pokusí v‰em
lidem vnutit svÛj zpÛsob bohosluÏ-
by. KaÏd˘ si bude muset vybrat me-
zi vûrností Bohu a jeho pfiikázáním
a oddaností ‰elmû a její so‰e (Zj
14,6-12).

Tlak pfiizpÛsobit se bude zahrno-
vat i ekonomick˘ nátlak: „Aby ne-
mohl kupovat ani prodávat, kdo
není oznaãen jménem té ‰elmy ne-
bo ãíslicí jejího jména.“ (Zj 13,17)
Nakonec lidé, ktefií se odmítnou
podfiídit, budou ãelit trestu smrti
(Zj 13,15). Bûhem této závûreãné
doby souÏení BÛh zasáhne ve pros-
pûch svého lidu a zachrání kaÏdé-
ho, jehoÏ jméno je zapsáno v knize
Ïivota (Da 12,1; Zj 3,5; 20,15).

NárÛst bezboÏnosti. Duchovní úpa-
dek kfiesÈanství a obÏivení „ãlovûka
nepravosti“ vedlo ke vzrÛstajícímu
zanedbávání BoÏího zákona v círk-
vi a v Ïivotech vûfiících. Mnoho
z nich do‰lo k závûru, Ïe JeÏí‰ Kris-
tus zru‰il zákon a kfiesÈané jiÏ ne-
jsou povinni ho zachovávat. Pohr-
dání BoÏím zákonem vedlo ke zv˘-
‰ení zloãinnosti a nemorálního
jednání.

1. Zv˘‰ení zloãinnosti ve svûtû. Ne-
úcta k BoÏímu zákonu, bûÏná pro
vût‰inu kfiesÈanÛ, pfiispûla k tomu,
Ïe moderní spoleãnost pohrdá zá-
konem a fiádem. Po celém svûtû zlo-
ãinnost prudce narÛstá a zaãíná se
vymykat kontrole. Zprávy korespon-
dentÛ z rÛzn˘ch svûtov˘ch velko-
mûst varují: „Stejnû jako ve Spo-
jen˘ch státech je zloãinnost na vze-
stupu témûfi v kaÏdé zemi svûta.“
„Od Lond˘na pfies Moskvu aÏ do
Johannesburgu se zloãinnost rychle
stává nejvût‰í hrozbou, jeÏ mûní
zpÛsob Ïivota mnoha lidí.“15

2. Sexuální revoluce. Neúcta k Bo-
Ïímu zákonu také zru‰ila zábrany
zdrÏenlivosti a ãistoty a v˘sledkem
je nárÛst nemravnosti. Sex se v sou-
ãasné dobû stal modlou a k jeho
propagaci slouÏí filmy, televize, vi-
dea, písnû, ãasopisy a reklamy.

Sexuální revoluce má za následek
‰okující vzrÛst rozvodovosti, úchyl-
ky jako je „volné manÏelství“ nebo
v˘mûna partnerÛ, sexuální zneuÏí-
vání dûtí, dûsiv˘ poãet potratÛ, ‰iro-
ce roz‰ífiená homosexualita muÏÛ
a Ïen, epidemie pohlavních nemo-
cí a poslednû také AIDS.

Války a katastrofy. JeÏí‰ fiekl, Ïe pfied
jeho pfiíchodem „povstane národ
proti národu a království proti krá-
lovství, budou veliká zemûtfiesení
a v mnoh˘ch krajinách hlad a mor,

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista
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hrÛzy a veliká znamení z nebes“
(L 21,10.11; srov. Mk 13,7.8; Mt
24,7). S blíÏícím se koncem, kdy se
stupÀuje boj mezi satansk˘mi a boÏ-
sk˘mi silami, tyto katastrofy budou
stále intenzívnûj‰í a ãastûj‰í a v na‰í
dobû dojdou neb˘valého naplnûní.

1. Války. Aãkoli války postihovaly
lidstvo bûhem cel˘ch dûjin, nebyly
nikdy pfiedtím celosvûtové a tak zni-
ãující. První a druhá svûtová válka si
vyÏádaly více obûtí a zpÛsobily více
utrpení neÏ v‰echny pfiedchozí vál-
ky dohromady.16

Mnozí pfiedvídají dal‰í celosvûtov˘
konflikt. Druhou svûtovou válkou
boje neskonãily. Od jejího konce
vzniklo „140 konfliktÛ, ve kter˘ch se
pouÏívaly konvenãní zbranû a zahy-
nulo na 10 milionÛ lidí.“17 Hrozba
termonukleární války také nebyla
úplnû zaÏehnána a stále visí nad na-
‰ím svûtem jako DamoklÛv meã.

2. Pfiírodní katastrofy. Zdá se, Ïe
v posledních letech se v˘znamnû zv˘-
‰il poãet katastrof. Nedávné pohro-
my, které pfiicházejí jedna za dru-
hou, zpÛsobují, Ïe se nûktefií lidé
obávají, zdali se pfiíroda nevy‰inula
a zda svût neproÏívá hluboké klima-
tické a strukturální zmûny, které se
v budoucnu je‰tû prohloubí.18

3. Hladomory. K hladomorÛm
v minulosti do‰lo mnohokrát, ale
nikdy ne v takovém mûfiítku jako
v tomto století. Nikdy dfiíve neÏilo

na svûtû tolik milionÛ lidí trpících
hladem nebo podv˘Ïivou.19 Vyhlíd-
ky do budoucna nejsou o nic po-
vzbudivûj‰í. Neb˘val˘ rozsah hladu
jasnû oznamuje, Ïe KristÛv pfiíchod
je blízk˘.

Buìte stále pfiipraveni

Bible nás opakovanû uji‰Èuje, Ïe se
JeÏí‰ vrátí. Pfiijde v‰ak za rok, za pût
let? Deset let, dvacet let? Nikdo to
s jistotou neví. JeÏí‰ sám prohlásil:
„O onom dni a hodinû v‰ak neví ni-
kdo, ani andûlé v nebi, ani Syn; je-
nom Otec sám.“ (Mt 24,36)

Na konci své pozemské sluÏby vy-
právûl Kristus podobenství o dese-
ti druÏiãkách, aby tak ilustroval pro-
Ïitek církve posledních dnÛ. Dvû
skupiny druÏiãek pfiedstavují dva
druhy vûfiících, ktefií prohla‰ují, Ïe
ãekají na svého Pána. Jsou nazvá-
ny pannami, protoÏe vyznávají ãis-
tou víru. Jejich lampy pfiedstavují
slovo BoÏí, olej symbolizuje Ducha
svatého.

Na první pohled se tyto dvû sku-
piny zdají stejné; obû vy‰ly vstfiíc Ïe-
nichovi, obû mají olej ve sv˘ch lam-
pách a v jejich chování není Ïádná
zfiejmá odli‰nost. V‰echny sly‰ely
poselství o Kristovû brzkém pfiícho-
du a tû‰í se na nûj. Ale potom pfii-
chází zdánlivé zdrÏení – jejich víra
má b˘t vyzkou‰ena.

Adventisté sedmého dne vûfií
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Náhle, o pÛlnoci – v nejtemnûj‰í
hodinu pozemsk˘ch dûjin, sly‰í zvo-
lání: „Îenich je tu, jdûte mu napro-
ti!“ (Mt 25,6) Nyní se rozdíl mezi
obûma skupinami stává zjevn˘m:
nûkteré nejsou pfiipraveny na setká-
ní s Ïenichem. „Po‰etilé“ druÏiãky
nejsou pokrytecké; váÏí si pravdy,
slova BoÏího, ale nedostává se jim
oleje – nebyly zapeãetûny Duchem
svat˘m (srov. Zj 7,1-3). Spokojily se
s povrchní pfiípravou a „nepadly“
na JeÏí‰e Krista – na Skálu. Mají ur-
ãitou formu zboÏnosti, ale postrá-
dají BoÏí moc.

KdyÏ Ïenich pfii‰el, ve‰ly s ním na
svatbu pouze ty, které byly pfiiprave-
né; pak byly zavfieny dvefie. Nakonec
se vrací i po‰etilé druÏiãky, které
ode‰ly nakoupit více oleje a volají:
„Pane, pane, otevfii nám!“ Ale Ïe-
nich jim odpovídá: „Amen, pravím
vám, neznám vás.“ (Mt 25,11.12)

Je velmi smutné, Ïe kdyÏ se JeÏí‰
Kristus vrátí na tuto zem, bude
muset tato slova fiíci nûkter˘m li-
dem, které miloval. Varuje: „Mnozí
mi fieknou v onen den: ‘Pane, Pa-
ne, coÏ jsme ve tvém jménu nepro-

rokovali a ve tvém jménu nevy-
mítali zlé duchy a ve tvém jménu
neuãinili mnoho mocn˘ch ãinÛ?’
A tehdy jim prohlásím: ‘Nikdy
jsem vás neznal; jdûte ode mne,
kdo se dopou‰títe nepravosti.’“
(Mt 7,22.23)

Pfied potopou poslal BÛh Noeho,
aby varoval pfiedpotopní svût pfied
pfiicházející zkázou. Podobn˘m
zpÛsobem BÛh posílá trojí varová-
ní, aby pfiipravil svût na KristÛv pfií-
chod. (Viz Zj 14,6-16.)

V‰ichni, ktefií pfiijímají BoÏí po-
selství milosti se budou radovat pfii
pohledu na KristÛv druh˘ pfiíchod.
Dostává se jim uji‰tûní: „Blaze tûm,
kdo jsou pozváni na svatbu Berán-
kovu.“ (Zj 19,9) Kristus se skuteãnû
zjeví podruhé „ne uÏ kvÛli hfiíchu,
ale ke spáse tûm, kdo ho oãekávají“
(Îd 9,28).

Návrat Vykupitele je slavn˘m vyvr-
cholením dûjin BoÏího lidu. Je
chvílí jejich vysvobození. S radostí
a velkou láskou volají: „Hle, to je
ná‰ BÛh. V nûho jsme skládali na-
dûji... budeme jásat a radovat se, Ïe
nás spasil.“ (Iz 25,9)

Druh˘ pfiíchod JeÏí‰e Krista
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456.894; sv. 2, str. 528.784; sv. 3, str. 252.744;
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knihy.

2. G. I. Eiby, Earthquakes (New York, NY: Van
Nostrand Reinholdt Co., 1980), str. 164.

3. Viz napfi.: Sir Charles Lyell, Principles of
Geology (Philadelphia: James Kay, Jun. and
Brother, 1837), sv. 1, str. 416-419; „Lisbon“,
Encyclopaedia Americana, vyd. Francis Lieber
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DÛsledkem hfiíchu je smrt. Av‰ak BÛh,
kter˘ jedin˘ je nesmrteln˘, dá vûãn˘ Ïi-
vot sv˘m vykoupen˘m. AÏ do dne pfií-
chodu Pánû je smrt pro v‰echny lidi
stavem nevûdomí. AÏ se zjeví Kristus,
kter˘ je na‰ím Ïivotem, vzkfií‰ení spra-
vedliví a Ïiví spravedliví budou osla-
veni a uchváceni vstfiíc svému Pánu.
Druhé vzkfií‰ení, vzkfií‰ení nespravedli-
v˘ch, bude o tisíc let pozdûji (¤ 6,23;
1 Tm 6,15.16; Kaz 9,5.6; Î 146,3.4; 
J 11,11-14; Ko 3,4; 1 K 15,51-54; 1 Te
4,13-17; J 5,28.29; Zj 20,1-10).

Základní vûrouãné v˘roky, 25

Adventisté sedmého dne věří...
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25
Peli‰tejská armáda se pfiesunula do
·unemu, postavila tam svÛj tábor
a pfiipravila se na útok proti Izraeli.
Král Saul nebyl vÛbec optimistick˘.
Rozmístil svou armádu na blízké
hofie Gilbóa. V minulosti pomohlo
uji‰tûní o BoÏí pfiítomnosti Saulovi
vést Izrael neohroÏenû proti jeho
nepfiátelÛm. Pfiestal v‰ak slouÏit
Hospodinu. A kdyÏ se tento odpad-
l˘ král snaÏil s Bohem opût spojit,
aby se dozvûdûl, jak˘ bude v˘sledek
nastávající bitvy, BÛh s ním odmítl
hovofiit.

Na Saula tûÏce dolehl zlovûstn˘
strach z neznámého zítfika. Kdyby
tu tak byl Samuel! Ale Samuel byl
mrtv˘ a jiÏ mu nemohl poradit.
Nebo snad mohl?

411
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a vzkříšení
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Stateãn˘ král Saul se natolik sníÏil,
Ïe vyhledal Ïenu – médium, která
kdysi unikla jeho honu na ãarodûj-
nice, a skrze ní se vyptával na v˘sle-
dek zítfiej‰í bitvy. PoÏádal jí: „Pfii-
volej mi Samuela.“ Bûhem seance
vidûlo médium „boÏsk˘ zjev, jak vy-
stupuje ze zemû“. Tento duch in-
formoval ne‰Èastného krále, Ïe Izra-
el nejen prohraje tuto válku, ale Ïe
on a jeho synové pfiijdou o Ïivot 
(viz 1 S 28).

Tato pfiedpovûì se naplnila. Byl
to v‰ak opravdu duch proroka Sa-
muela, kter˘ to v‰echno pfiedpovû-
dûl? Jak by mohlo mít médium, Bo-
hem zavrÏené, moc nad duchem
BoÏího proroka Samuela? Odkud
vlastnû Samuel pfii‰el – proã jeho
duch „vystoupil ze zemû“? Co pro
Samuela znamenala smrt? A jestli-
Ïe to nebyl duch proroka Samuela,
kter˘ mluvil k Saulovi, kdo to tedy
byl? Podívejme se, co Bible uãí
o smrti, spojení s mrtv˘mi a vzkfií-
‰ení.

Nesmrtelnost a smrt

Nesmrtelnost je stav nebo moÏnost
nepodléhat smrti. Pfiekladatelé Bib-
le pouÏívají slovo nesmrtelnost pro
pfieklad fieckého v˘razu athanasia –
„nesmrtelnost“ a aftharsia – „nepo-
ru‰itelnost“. Jak se tento pojem
vztahuje na Boha a lidi?

Nesmrtelnost. Písmo ukazuje, Ïe vûã-
n˘ BÛh je nesmrteln˘ (1 Tm 1,17).
Vlastnû „on jedin˘ je nesmrteln˘“
(1 Tm 6,16). On je nestvofien˘, ne-
závisle existující a nemá poãátek
ani konec (viz 2. kapitola této kni-
hy).

„Písmo nikde nehovofií o nesmr-
telnosti jako o vlastnosti nebo stavu,
které jsou ãlovûku – nebo jeho ‘du-
‰i’ ãi ‘duchu’ – vrozené. V˘razy ob-
vykle pfiekládané jako ‘du‰e’ nebo
‘duch’... se v Bibli vyskytují více neÏ
1600krát, ale nikdy ve spojení se
slovem ‘nesmrteln˘’ nebo ‘nesmr-
telnost’.“ (Viz 7. kapitola této kni-
hy.)1

Na rozdíl od Boha jsou tedy lidé
smrtelní. Písmo srovnává lidsk˘ Ïi-
vot s párou, „která se na okamÏik
ukáÏe a potom zmizí“ (Jk 4,14).
Lidé „jsou jenom tûlo, vítr, kter˘ za-
vane a uÏ se nevrací“ (Î 78,39). âlo-
vûk „jako kvût vychází a podÈat b˘vá,
a utíká jako stín, a netrvá“ (Jb 14,2).

BÛh a lidé se od sebe v˘raznû li‰í.
BÛh je nekoneãn˘, lidé jsou omeze-
ni. BÛh je nesmrteln˘, oni v‰ak smr-
telní. BÛh je vûãn˘, lidé v‰ak pomí-
jiví.

Podmínûná nesmrtelnost. Pfii stvofiení
„vytvofiil Hospodin BÛh ãlovûka,
prach ze zemû, a vdechl mu v chfií-
pí dech Ïivota. Tak se stal ãlovûk Ïi-
v˘m tvorem.“ (Gn 2,7) Zpráva

Adventisté sedmého dne vûfií
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o stvofiení ukazuje, Ïe lidsk˘ Ïivot
pochází od Boha (srov. Sk 17,25.28;
Ko 1,16.17). DÛsledkem této zá-
kladní skuteãnosti je, Ïe nesmrtel-
nost není lidstvu vlastní, ale je Bo-
Ïím darem.

KdyÏ BÛh stvofiil Adama a Evu,
dal jim svobodnou vÛli – moÏnost
se rozhodovat. Mohli poslouchat
nebo se mohli rozhodnout nepo-
slouchat; jejich dal‰í Ïivot v‰ak závi-
sel na trvalé poslu‰nosti prostfied-
nictvím BoÏí moci. Jejich dar ne-
smrtelnosti byl tedy podmínûn.

BÛh dÛkladnû objasnil okolnos-
ti, za kter˘ch by tento dar mohli
ztratit – kdyÏ by jedli „ze stromu
poznání dobrého a zlého“. Varoval
je: „V den, kdy bys z nûho pojedl,
propadne‰ smrti.“ (Gn 2,17)2

Smrt – dÛsledek hfiíchu. V protikla-
du k BoÏímu varování, Ïe nepo-
slu‰nost zpÛsobí smrt, satan pro-
hla‰oval: „Nikoli, nepropadnete
smrti.“ (Gn 3,4) Poté, co Adam
s Evou pfiestoupili BoÏí nafiízení,
zjistili, Ïe mzdou hfiíchu je oprav-
du smrt (¤ 6,23). Nad jejich hfií-
chem zaznûl rozsudek: „...dokud
se nenavrátí‰ do zemû, z níÏ jsi byl
vzat. Prach jsi a v prach se navrá-
tí‰.“ (Gn 3,19) Tato slova nenazna-
ãují, Ïe by Ïivot dále trval, ale nao-
pak, Ïe pfiestane.

Poté, co BÛh vynesl tento rozsu-
dek, znemoÏnil hfií‰nému páru pfií-
stup ke stromu Ïivota, protoÏe by
z nûj „jedl a byl Ïiv navûky“ (Gn
3,22). Tento ãin jasnû ukázal, Ïe za-
slíbená nesmrtelnost podmínûná
poslu‰ností byla hfiíchem zmafiena.
Lidé nyní byli smrtelní, byli poddá-
ni smrti. A protoÏe Adam nemohl
dal‰ím pfiedávat to, co sám nemûl,
„smrt zasáhla v‰ecky, protoÏe v‰ich-
ni zhfie‰ili“ (¤ 5,12). Pfied okamÏi-
tou smrtí zachránila Adama a Evu
pouze BoÏí milost. Syn BoÏí nabídl
svÛj Ïivot, aby mohli dostat je‰tû
jednu pfiíleÏitost – druhou ‰anci.
On je oním Beránkem, zabit˘m „od
ustanovení svûta“ (Zj 13,8; Kral.).

Nadûje pro lidstvo. Aãkoli se rodíme
jako smrtelní lidé, povzbuzuje nás
Bible k tomu, abychom hledali ne-
smrtelnost. (Viz napfi. ¤ 2,7.) Zdro-
jem této nesmrtelnosti je JeÏí‰ Kris-
tus: „Ale darem BoÏí milosti je Ïi-
vot vûãn˘ v Kristu JeÏí‰i, na‰em
Pánu.“ (¤ 6,23; srov. 1 J 5,11) „On
zlomil moc smrti a zjevil nepomí-
jející Ïivot v evangeliu.“ (2 Tm
2,10) „Jako v Adamovi v‰ichni umí-
rají, tak v Kristu v‰ichni dojdou Ïi-
vota.“ (1 K 15,22) Samotn˘ JeÏí‰ fie-
kl, Ïe sv˘m hlasem otevfie hroby
a vzkfiísí mrtvé (J 5,28.29).

Kdyby Kristus nepfii‰el, situace li-
dí by byla beznadûjná a v‰ichni, kdo

Smrt a vzkfií‰ení

413

Asd.III  5.3.2010 11:53  Stránka 413



zemfieli, by zahynuli navÏdy. Díky
nûmu v‰ak nikdo nemusí zahynout.
Jak napsal apo‰tol Jan: „NeboÈ BÛh
tak miloval svût, Ïe dal svého jedi-
ného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho
vûfií, nezahynul, ale mûl Ïivot vûã-
n˘.“ (J 3,16) Víra v JeÏí‰e Krista tedy
nejenom odstraÀuje trest za hfiích,
ale také vûfiícímu zaji‰Èuje draho-
cenn˘ dar nesmrtelnosti.

Kristus „zjevil nepomíjející Ïivot
v evangeliu“ (2 Tm 2,10). Pavel nás
uji‰Èuje, Ïe je to Písmo, které nám
mÛÏe „dát moudrost ke spasení,
a to vírou v Krista JeÏí‰e“ (2 Tm
3,15). Lidé, ktefií nepfiijali evangeli-
um, neobdrÏí ani nesmrtelnost.

Pfiijetí nesmrtelnosti. Pavel popisuje
okamÏik pfiijetí daru nesmrtelnos-
ti: „Hle, odhalím vám tajemství:
Ne v‰ichni zemfieme, ale v‰ichni
budeme promûnûni, naráz, v oka-
mÏiku, aÏ se naposled ozve polni-
ce. AÏ zazní, mrtví budou vzkfií‰eni
k nepomíjitelnosti a my Ïiví promû-
nûni. Pomíjitelné tûlo musí totiÏ
obléci nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost. A kdyÏ pomíjitelné
obleãe nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost, pak se naplní, co je
psáno: ‘Smrt je pohlcena, BÛh zví-
tûzil!’“ (1 K 15,51-54) Zde se jasnû
fiíká, Ïe BÛh neudûluje nesmrtel-
nost vûfiícímu v okamÏiku smrti,
ale aÏ pfii vzkfií‰ení, kdy zazní „po-

slední polnice“. Potom toto „smrtel-
né oblékne nesmrtelnost“. I kdyÏ
Jan poukazuje na to, Ïe dar vûãné-
ho Ïivota pfiijímáme v okamÏiku,
kdy jsme pfiijali JeÏí‰e Krista jako
osobního Spasitele (1 J 5,11-13),
k opravdovému naplnûní tohoto
daru dojde pfii Kristovû pfiíchodu.
Teprve tehdy budeme promûnûni
ze smrteln˘ch na nesmrtelné, z po-
ru‰iteln˘ch na neporu‰itelné.

Podstata smrti

JestliÏe je smrt ukonãením Ïivota,
co potom Bible fiíká o stavu ãlovûka
po smrti? Proã je dÛleÏité, aby kfies-
Èané porozumûli tomuto biblické-
mu uãení?

Smrt je spánek. Smrt není koneãn˘m
zánikem; je pouze stavem doãasné-
ho nevûdomí, pokud nenastane
vzkfií‰ení. Bible opakovanû naz˘vá
tento pfiechodn˘ stav spánkem.

Star˘ zákon se o smrti Davida, ·a-
lomouna a dal‰ích izraelsk˘ch a jud-
sk˘ch králÛ zmiÀuje jako o spánku
se sv˘mi otci (1 Kr 2,10; 11,43; 14,
20.31; 15,8; 2 Pa 21,1; 26,23; atd.,
Kral.). Job naz˘vá smrt spánkem
(Jb 14,10-12), stejnû jako David (Î
13,4), Jeremjá‰ (Jr 51,39.57) a Da-
niel (Da 12,2).

Nov˘ zákon pouÏívá stejn˘ obraz.
KdyÏ JeÏí‰ popisuje stav Jairovy mrt-
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vé dcery, fiíká, Ïe spí (Mt 9,24; Mk
5,39). O zesnulém Lazarovi mluví
stejn˘m zpÛsobem (J 11,11-14).
Matou‰ napsal, Ïe „mnohá tûla ze-
snul˘ch svat˘ch byla vzkfií‰ena“ (Mt
27,52), a ve zprávû o ·tûpánovû mu-
ãednické smrti Luká‰ zaznamenal,
Ïe usnul (Sk 7,60; Kral.). Apo‰tolo-
vé Petr i Pavel také naz˘vali smrt
spánkem (1 K 15,51.52; 1 Te 4,13-
17; 2 Pt 3,4).

Biblické znázornûní smrti jako
spánku odpovídá její povaze, jak
ukazují následující pfiirovnání: 1. Ti,
kdo spí, jsou ve stavu nevûdomí.
„Mrtví nevûdí zhola nic.“ (Kaz 9,5)
2. Ve spánku ustává vûdomé my‰le-
ní. „Jeho duch odchází..., tím dnem
berou za své jeho plány.“ (Î 146,4)
3. Spánkem konãí ve‰kerá ãin-
nost. „NeboÈ není díla ani my‰len-
ky ani poznání ani moudrosti v fií‰i
mrtv˘ch, kam odejde‰.“ (Kaz 9,10)
4. Spánek nás oddûluje od tûch,
ktefií Ïijí a od jejich ãinnosti. „Nikdy
se jiÏ nebudou podílet na niãem,
co se pod sluncem dûje.“ (Kaz 9,6b)
5. Normální spánek také ukonãuje
ãinnost emocí. „Jak jejich láska tak
jejich nenávist i jejich horlení dávno
zanikly.“ (Kaz 9,6a) 6. Ve spánku li-
dé nechválí Boha. „Mrtví nechválí
uÏ Hospodina.“ (Î 115,17) 7. Spá-
nek pfiedpokládá probuzení. „Pfii-
chází hodina, kdy v‰ichni v hrobech
usly‰í jeho hlas a vyjdou.“ (J 5,28.29)3

âlovûk se vrací do prachu. JestliÏe
chceme pochopit, co se s ãlovûkem
dûje v okamÏiku smrti, je tfieba chá-
pat, co tvofií lidskou pfiirozenost.
Bible ãlovûka popisuje jako orga-
nickou jednotu. (Viz 7. kapitola té-
to knihy.) Nûkdy pouÏívá slovo du‰e
na oznaãení celého ãlovûka, jindy
se vztahuje pouze na nálady a city.
Bible v‰ak neuãí, Ïe se ãlovûk skládá
ze dvou oddûlen˘ch ãástí. Tûlo a du-
‰e existují pouze spolu a tvofií ne-
dûlitelnou jednotu.

Pfii stvofiení spojením prachu ze
zemû (prvky zemû) a dechu Ïivota
vznikla Ïivá bytost nebo du‰e. Adam
nepfiijal du‰i jako oddûlenou entitu
(podstatu); on se stal du‰í Ïivou
(Gn 2,7; Kral.; viz 7. kapitola této
knihy). Pfii smrti dochází k opaãné-
mu procesu. Prach ze zemû je bez
dechu Ïivota mrtvou hmotou nebo
mrtvou du‰í bez jakéhokoli vûdomí
(Î 146,4). Prvky, které tvofiily tûlo,
se vrací do zemû, z níÏ pocházejí
(Gn 3,19). Du‰e bez tûla nemÛÏe
existovat. Îádn˘ biblick˘ text nena-
znaãuje, Ïe by du‰e Ïila po smrti sa-
mostatnû. Skuteãnû „du‰e, která
hfie‰í, ta umfie“ (Ez 18,20).

Kam mrtví odcházejí? Star˘ zákon
naz˘vá místo, kam odchází lidé po
smrti ‰eol (hebrejsky) a Nov˘ zákon
hades (fiecky). V Písmu ‰eol vût‰inou
znamená prostû hrob.4 A v˘znam
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slova hades se velice podobá v˘razu
‰eol.5

V‰ichni mrtví odcházejí na toto
místo (Î 89,49), spravedliví i bez-
boÏní. Jákob fiekl: „Já v zármutku se-
stoupím za synem sv˘m do hrobu
[‰eol].“ (Gn 37,35, Kral.) KdyÏ zemû
otevfiela „svÛj chfitán“, aby pohltila
bezboÏného Kóracha a jeho spoleã-
níky, sestoupili „zaÏiva do podsvûtí“
[‰eol] (Nu 16,30).

Po smrti se cel˘ ãlovûk dostává do
‰eolu. KdyÏ JeÏí‰ Kristus zemfiel, se-
stoupil do fií‰e smrti (hades), ale pfii
vzkfií‰ení jeho du‰e fií‰i smrti opus-
tila (hades, Sk 2,27.31 nebo ‰eol
Î 16,10). KdyÏ David dûkoval Bohu
za uzdravení, potvrdil, Ïe jeho du‰e
byla zachránûna „z podsvûtí“ [‰eol]
(Î 30,4).

Hrob není místem vûdomé exi-
stence.6 ProtoÏe je smrt spánkem,
zÛstanou mrtví v hrobû ve stavu ne-
vûdomí aÏ do vzkfií‰ení, kdy hrob
(hades) vydá své mrtvé (Zj 20,13).

Duch se navrací k Bohu. I kdyÏ se tû-
lo navrací do prachu, duch se vrací
k Bohu. ·alomoun fiekl, Ïe pfii smr-
ti se „prach vrátí do zemû, kde byl,
a duch se vrátí k Bohu, kter˘ jej dal“
(Kaz 12,7). To platí o v‰ech lidech,
spravedliv˘ch i nespravedliv˘ch.

Mnozí lidé se domnívají, Ïe tento
text podává dÛkaz, Ïe podstata ãlo-
vûka Ïije i po smrti. V Bibli v‰ak ani

hebrejsk˘ ani fieck˘ v˘raz pro ducha
(ruach a pneuma) nemluví o inteli-
gentní podstatû (entitû), která by
byla schopna uvûdomûlé existence
mimo tûlo. Tyto v˘razy spí‰e zname-
nají „dech“ – jiskra Ïivota, která je
pro Ïivot ãlovûka nezbytná, Ïivotní
princip, jenÏ dává Ïivot zvífiatÛm i li-
dem (viz 7. kapitola této knihy).

·alomoun napsal: „VÏdyÈ údûl sy-
nÛ lidsk˘ch a údûl zvífiat je stejn˘:
Jedni jako druzí umírají, jejich
duch je stejn˘, ãlovûk nemá Ïádnou
pfiednost pfied zvífiaty... V‰e spûje
k jednomu místu, v‰echno vzniklo
z prachu a v‰e se v prach navrací.
Kdo ví, zda duch [ruach] lidsk˘ch
synÛ stoupá vzhÛru a duch [ruach]
zvífiat sestupuje dolÛ k zemi?“ (Kaz
3,19-21) Tak podle ·alomouna ne-
ní pfii smrti rozdíl mezi duchem
ãlovûka a zvífiete.

·alomounÛv v˘rok, Ïe duch (ru-
ach) se vrací k Bohu, kter˘ ho dal,
naznaãuje, Ïe to, co se k Bohu na-
vrací je ve skuteãnosti princip Ïivota,
kter˘ pochází od Boha. Neexistuje
Ïádn˘ náznak, Ïe by duch nebo dech
byl vûdomou entitou oddûlenou od
tûla. Slovo ruach je moÏné oznaãit za
„dech Ïivota“, kter˘ BÛh vdechl do
prvního ãlovûka, aby tak oÏivil jeho
bezduché tûlo (srov. Gn 2,7).

Soulad v Písmu. Mnoho upfiímn˘ch
kfiesÈanÛ, ktefií nestudovali celé
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uãení Bible o smrti, si neuvûdomu-
je, Ïe smrt je aÏ do vzkfií‰ení spán-
kem. Domnívají se, Ïe rÛzné oddíly
Písma podporují my‰lenku, Ïe duch
nebo du‰e mají po smrti vûdomou
existenci. Peãlivé studium ukazuje,
Ïe Bible dÛslednû uãí, Ïe smrt zna-
mená konec vûdomí.7

Spiritismus. JestliÏe mrtví naprosto
nic nevnímají, s k˘m nebo s ãím ko-
munikují spiritistická média?

KaÏd˘ poctiv˘ ãlovûk uzná, Ïe pfii-
nejmen‰ím ãást tûchto jevÛ je pod-
vod; ale zb˘vající ãást takto vysvûtlo-
vat nelze. Je tedy jasné, Ïe existuje
nûjaká nadpfiirozená moc, která je
spojena se spiritismem. Co v tomto
ohledu uãí Bible?

1. Základ spiritismu. Spiritismus
má svÛj pÛvod v první satanovû lÏi
Evû – „nikoli, nepropadnete smrti“
(Gn 3,4). Jeho slova byla prvním
kázáním o nesmrtelnosti du‰e.
Dnes na celém svûtû nejrÛznûj‰í ná-
boÏenství nevûdomky opakují tuto
nepravdu. Pro mnoho lidí BoÏí roz-
sudek, Ïe „du‰e, která hfie‰í, ta
umfie“ (Ez 18,20), byl zmûnûn na
v˘rok: „Du‰e, i kdyÏ hfie‰í, bude Ïít
vûãnû.“

Toto chybné uãení o pfiirozené ne-
smrtelnosti vedlo k vífie v posmrtn˘
Ïivot. Jak jsme vidûli, takové názory
pfiímo protifieãí tomu, co Bible o té-
to otázce fiíká. Byly pfiejaty do kfies-

Èanského uãení z pohanské filozo-
fie – zvlá‰tû od Platóna – bûhem do-
by velkého odpadnutí (viz kapitola
12). Tato víra se stala pfievaÏujícím
názorem mezi kfiesÈany a je tomu
tak dodnes.

Názor, Ïe mrtví mají i po smrti vû-
domí, pfiipravuje mnoho kfiesÈanÛ
pro pfiijetí spiritismu. JestliÏe mrtví
Ïijí a jsou v pfiítomnosti BoÏí, proã
by se nemohli vracet na zem jako
sluÏební duchové? A jestliÏe mo-
hou, proã potom nezkusit se s nimi
spojit a pfiijmout jejich radu a vede-
ní, vyhnout se ne‰tûstí nebo pfii-
jmout útûchu v zármutku?

Satan a jeho andûlé staví na tomto
zdÛvodnûní (Zj 12,4.9), a tak vytváfií
komunikaãní prostfiedek, na zákla-
dû kterého mohou dosáhnout svého
zámûru – svést lidi. Prostfiednictvím
takov˘ch prostfiedkÛ jako spiritistic-
ké seance zosobÀují milované ze-
snulé a pfiiná‰ejí domnûlou útûchu
a podporu Ïiv˘m. âas od ãasu pfied-
povídají budoucí události, které
kdyÏ se naplní, jim dodávají vûro-
hodnost. Potom nebezpeãné bludy,
jenÏ hlásají, vypadají jako pravé,
i kdyÏ protifieãí Bibli a BoÏímu záko-
nu. Tím, Ïe satan odstranil bariéry
proti zlu, uvolnil cestu, aby vedl lidi
od Pána Boha do jisté záhuby.

2. Varování pfied spiritismem. Spiri-
tismem nemusí b˘t sveden nikdo.
Bible odhaluje, Ïe jeho tvrzení jsou
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fale‰ná. Jak jsme jiÏ vidûli, Bible
nám fiíká, Ïe mrtví nevûdí nic, Ïe le-
Ïí v hrobû a nemají vûdomí.

Bible také dÛraznû zakazuje jak˘-
koli pokus navazovat spojení s mrt-
v˘mi nebo se svûtem duchÛ. Tvrdí,
Ïe lidé, ktefií si nárokují, Ïe mají
spojení s mrtv˘mi (jak to dnes spiri-
tistická média tvrdí), komunikují
s „dobfie znám˘mi duchy“, ktefií
jsou „duchové ìábel‰tí“. Hospodin
fiekl, Ïe takové jednání je ohavností
a Ïe ti, ktefií takto jednají, mají b˘t
potrestáni smrtí (Lv 19,31; 20,27;
Dt 18,10.11).

Prorok Izajá‰ dobfie vystihl po‰eti-
lost spiritismu: „¤eknou vám: ‘Do-
tazujte se duchÛ zemfiel˘ch a jasno-
vidcÛ, ktefií sípají a mumlají.’ CoÏ se
lid nemá dotazovat svého Boha? Na
Ïivé se ptát mrtv˘ch? K zákonu a svû-
dectví! CoÏ oni nefiíkají takové slovo,
Ïe mu z nûho nevzejde jitfiní záfie?“
(Iz 8,19.20) Skuteãnû pouze uãení
Bible mÛÏe kfiesÈana ochránit pfied
tímto neodolateln˘m svodem.

3. Projevy spiritismu. Bible zazna-
menává nûkolik projevÛ spiritismu –
od faraónov˘ch kouzelníkÛ a má-
gÛ, astrologÛ a ãarodûjÛ Ninive
a Babylóna aÏ k ãarodûjnicím a mé-
diím v Izraeli – v‰echny je odsuzuje.
Jedním z pfiíkladÛ je seance ãaro-
dûjnice z Endor, která Saulovi vyvo-
lala ducha, coÏ je pfiíbûh, jímÏ tato
kapitola zaãínala.

Písmo fiíká: „Doptával se Saul
Hospodina, ale Hospodin mu ne-
odpovídal ani skrze sny ani skrze
urím ani skrze proroky.“ (1 S 28,6)
BÛh tedy nemûl nic spoleãného
s tím, co se odehrálo v Endor. Saul
byl oklamán démonem, kter˘ pfied-
stavoval zesnulého Samuela; sám
tehdy Samuela vÛbec nevidûl. I ãa-
rodûjnice vidûla pouze starého mu-
Ïe zahaleného plá‰tûm a Saul pou-
ze „poznal“, neboli usoudil, Ïe je to
Samuel (1 S 28,14).

JestliÏe bychom vûfiili, Ïe tento
duch byl skuteãnû duch proroka
Samuela, museli bychom také uvû-
fiit, Ïe ãarodûjnice, kouzelníci, ãer-
noknûÏníci, zaklínaãi, spiritisté ne-
bo média mohou vyvolat spravedli-
vé mrtvé z místa, kam ode‰li po své
smrti. Museli bychom také pfii-
jmout, Ïe zboÏn˘ Samuel nûkde
existoval ve stavu vûdomí v podze-
mí, protoÏe vystupoval „ze zemû“
(1 S 28,13).

Tato seance nenaplnila Saula na-
dûjí, ale zoufalstvím. Dal‰ího dne
spáchal sebevraÏdu (1 S 31,4).
I pfiesto údajn˘ Samuel pfiedpovû-
dûl, Ïe druhého dne bude Saul a je-
ho synové u nûj (1 S 28,19). JestliÏe
by tento duch mluvil pravdu, mu-
seli bychom usoudit, Ïe neposlu‰n˘
Saul a spravedliv˘ Samuel pfieb˘va-
jí na stejném místû. Místo toho
v‰ak musíme dojít k závûru, Ïe to
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byl zl˘ andûl, kdo pfii této seanci
krále svedl.

4. Poslední svod. Projevy spiritismu
v minulosti spadaly do oblasti okul-
tismu, ale v nedávné dobû na sebe
spiritismus vzal „kfiesÈanskou“ po-
dobu, aby mohl svádût i kfiesÈansk˘
svût. Tím, Ïe spiritismus tvrdí, Ïe
pfiijímá JeÏí‰e Krista a Bibli, stává se
zvlá‰tû nebezpeãn˘m nepfiítelem
vûfiících. Jeho úãinky jsou záludné
a svÛdné. Spiritismus „Bibli vykládá
tak, aby to vyhovovalo neobrácené-
mu pfiirozenému srdci, a tím se její
svaté a Ïivotnû dÛleÏité pravdy stá-
vají neúãinné. Mluví o lásce jako
o hlavní vlastnosti BoÏí, av‰ak sniÏu-
je ji na slab˘ sentimentalismus, kte-
r˘ prakticky témûfi nerozli‰uje mezi
dobrem a zlem. BoÏí spravedlnosti,
BoÏímu odsouzení hfiíchu a poÏa-
davkÛm jeho svatého zákona nevû-
nuje pozornost. Uãí lidi, aby Desa-
tero pfiikázání pokládali za mrtvou
literu. Pfiíjemn˘mi, klamn˘mi po-
hádkami se zmocÀuje smyslÛ a svá-
dí lidi, aby zavrhli Bibli jako základ
své víry.“8

Tímto zpÛsobem se správné a ne-
správné stává relativním, a kaÏd˘
ãlovûk, situace nebo kultura se stá-
vá mûfiítkem toho, co je „pravda“.
V podstatû se tak kaÏd˘ ãlovûk stává
bohem, a tím se plní satanÛv slib:
„Budete jako bohové.“ (Gn 3,5;
Kral.) Pfied námi je hodina „zkou‰-

ky, která pfiijde na cel˘ svût a provû-
fií obyvatele zemû“ (Zj 3,10). Satan,
ve svém závûreãném úsilí svést cel˘
svût, pouÏije velká znamení a zázra-
ky. KdyÏ apo‰tol Jan mluvil o tomto
mistrovském svodu, napsal: „A hle...,
vystoupili tfii neãistí duchové po-
dobní ropuchám. Jsou to duchové
ìábel‰tí, ktefií ãiní zázraãná zna-
mení. Vy‰li ke králÛm celého svûta,
aby je shromáÏdili k boji v rozhodu-
jící den v‰emohoucího Boha.“ (Zj
16,13.14; srov. 13,13.14)

Uniknou pouze lidé, které zacho-
vá BoÏí moc, ktefií svou mysl posil-
nili pravdami Bible a pfiijali Písmo
ve svém Ïivotû za jedinou autoritu.
V‰ichni ostatní nebudou mít ochra-
nu a budou svedeni klamem.

První a druhá smrt. Druhá smrt je
koneãn˘m odsouzením pro nekají-
cí hfií‰níky – pro v‰echny, jejichÏ
jména nejsou zaznamenána v knize
Ïivota. Tento trest bude vykonán na
konci tisíciletí (viz 26. kapitola této
knihy). Po této smrti nebude násle-
dovat vzkfií‰ení. Zniãením satana
a nespravedliv˘ch bude vymazán
hfiích a odstranûna i samotná smrt
(1 K 15,26; Zj 20,14; 21,8). JeÏí‰
Kristus v‰ak dává uji‰tûní, Ïe kaÏd˘,
„kdo zvítûzí, tomu druhá smrt neu-
blíÏí“ (Zj 2,11).

Na základû toho, co Písmo ozna-
ãuje za druhou smrt, mÛÏeme
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pfiedpokládat, Ïe první smrtí je to,
co proÏijí v‰ichni lidé jako dÛsledek
Adamova pfiestoupení, kromû tûch,
které budou promûnûni. Je to „pfii-
rozen˘ dÛsledek degenerativních
úãinkÛ hfiíchu na lidstvo“.9

Vzkfií‰ení

Vzkfií‰ení je „obnova Ïivota spojená
s plností bytí a osobnosti, která ná-
sleduje po smrti“.10 ProtoÏe lidé
podléhají smrti, musí existovat vzkfií-
‰ení, pokud mají po smrti Ïít. Ve
Starém i Novém zákonû vyjadfiovali
BoÏí poslové nadûji ve vzkfií‰ení (Jb
14,13-15; 19,25-29; Î 49,16; 73,24;
Iz 26,19; 1 K 15).

Nadûje vzkfií‰ení, pro kterou má-
me spolehlivé dÛkazy, nás povzbu-
zuje, abychom se na tomto svûtû,
kde je smrt údûlem v‰ech, tû‰ili na
lep‰í budoucnost.

Kristovo vzkfií‰ení. Vzkfií‰ení spraved-
liv˘ch mrtv˘ch k vûãnému Ïivotu je
úzce spojeno s vzkfií‰ením JeÏí‰e
Krista, protoÏe je to zmrtv˘chvstal˘
Kristus, kter˘ nakonec probudí mrt-
vé k Ïivotu (J 5,28.29).

1. V˘znam Kristova vzkfií‰ení. Co by
se stalo, kdyby JeÏí‰ Kristus nebyl
vzkfií‰en? Pavel shrnuje dÛsledky:
a) Kázání evangelia by nepfiineslo
Ïádn˘ uÏitek: „JestliÏe Kristus ne-
vstal, prázdné je na‰e kázání.“ (1 K

15,14; PetrÛ) b) Neexistovalo by
odpu‰tûní hfiíchÛ: „Nebyl-li Kristus
vzkfií‰en, ...je‰tû jste ve sv˘ch hfií-
‰ích.“ (1 K 15,17) c) Vûfiit v JeÏí‰e by
nemûlo smysl: „Nebyl-li Kristus
vzkfií‰en, je va‰e víra marná.“ (1 K
15,17) d) Nebylo by v‰eobecné vzkfií-
‰ení z mrtv˘ch: „KdyÏ se tedy zvûs-
tuje o Kristu, Ïe byl vzkfií‰en, jak
mohou nûktefií mezi vámi fiíkat, Ïe
není zmrtv˘chvstání?“ (ver‰ 12) e)
Neexistovala by nadûje po smrti:
„Nebyl-li Kristus vzkfií‰en, ...jsou
ztraceni i ti, ktefií zesnuli v Kristu.“
(ver‰e 17, 18)11

2. Tûlesné vzkfií‰ení. Kristus, kter˘
vy‰el z hrobu, byl tímtéÏ JeÏí‰em,
jenÏ Ïil v tûle. Mûl oslavené tûlo, ale
pfiesto to bylo skuteãné tûlo. Bylo
tak skuteãné, Ïe si ostatní dokonce
ani nev‰imli nûjakého rozdílu
(L 24,13-27; J 20,14-18).

Sám JeÏí‰ popfiel, Ïe by byl du-
chem nebo nûjak˘m pfiízrakem.
Sv˘m uãedníkÛm fiekl: „Podívejte se
na mé ruce a nohy... Dotknûte se
a pfiesvûdãte se: duch pfiece nemá
maso a kosti, jako to vidíte na mnû.“
(L 24,39) Na dÛkaz skuteãnosti své-
ho tûlesného vzkfií‰ení v jejich pfií-
tomnosti také pojedl (L 23,43).

3. Vliv Kristova vzkfií‰ení. Vzkfií‰ení
JeÏí‰e Krista mûlo úÏasn˘ vliv na jeho
uãedníky. Pfiemûnilo skupinu sla-
b˘ch a ustra‰en˘ch muÏÛ na odváÏné
apo‰toly, ktefií byli ochotni pro svého
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Pána vykonat cokoli (Fp 3,10.11; Sk
4,33). Poslání, které na sebe vzali,
otfiáslo fiímskou fií‰í a obrátilo svût
vzhÛru nohama (Sk 17,6).

„Byla to jistota Kristova vzkfií‰ení,
která dala smysl a moc kázání evan-
gelia (srov. Fp 3,10.11). Petr mluví
o ‘vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista’, které
vzbuzuje ve vûfiících ‘Ïivou nadûji’
(1 Pt 1,3). Apo‰tolové se povaÏovali
za povolané svûdky ‘jeho zmrt-
v˘chvstání’ (Sk 1,22) a zakládali své
uãení o vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista na
mesiá‰sk˘ch pfiedpovûdích Starého
zákona (Sk 2,31). Jejich osobní po-
znání ‘vzkfií‰ení Pána JeÏí‰e’ dávalo
jejich svûdectví ‘velkou moc’ (Sk
4,33; Îilka). Apo‰tolové vzbuzovali
odpor Ïidovsk˘ch vÛdcÛ, kdyÏ ‰li
a hlásali, ‘Ïe v JeÏí‰i je vzkfií‰ení
z mrtv˘ch’ (Sk 4,33). KdyÏ byl Pavel
obÏalován pfied veleradou, vyhlásil,
Ïe je ‘souzen pro nadûji ve zmrt-
v˘chvstání’ (Sk 23,6; srov. 24,21).
¤ímanÛm napsal, Ïe JeÏí‰ Kristus
byl ‘ve svém zmrtv˘chvstání uveden
do moci BoÏího Syna’ (¤ 1,4). Pa-
vel vysvûtluje, Ïe kfiesÈan kfitem
svûdãí o své vífie v Kristovo vzkfií‰e-
ní (¤ 6,4.5).“12

Dvû vzkfií‰ení. JeÏí‰ Kristus uãil, Ïe
existují dvû v‰eobecná vzkfií‰ení:
„vzkfií‰ení k Ïivotu“ pro spravedlivé
a „vzkfií‰ení k odsouzení“ pro ne-
spravedlivé (J 5,28.29; Sk 24,15).

Tato vzkfií‰ení od sebe dûlí tisíc let
(Zj 20,4.5).

1. Vzkfií‰ení k Ïivotu. Lidé, ktefií po-
vstanou pfii prvním vzkfií‰ení jsou
„blahoslavení a svatí“ (Zj 20,6). Ne-
zakusí druhou smrt v hofiícím jeze-
fie na konci tisíciletí (Zj 20,14). K to-
muto vzkfií‰ení k Ïivotu a nesmrtel-
nosti (J 5,29; 1 K 15,52.53) dojde
pfii druhém pfiíchodu JeÏí‰e Krista
(1 K 15,22.23; 1 Te 4,15-18). Lidé,
ktefií to proÏijí, jiÏ nemohou zemfiít
(L 20,36). Jsou navÏdy spojeni
s Kristem.

Jaké bude vzkfií‰ené tûlo? Stejnû
jako JeÏí‰ i vzkfií‰ení svatí budou
mít skuteãná tûla. Kristus vstal jako
oslavená bytost, a stejnû tomu bude
i se spravedliv˘mi. Pavel fiekl, Ïe
Kristus „promûní tûlo na‰í poníÏe-
nosti v podobu tûla své slávy“ (Fp
3,21). Neoslavené tûlo naz˘vá „pfii-
rozen˘m tûlem“ a oslavené tûlo „du-
chovním tûlem“; první je smrtelné
a poru‰itelné, druhé nesmrtelné
a neporu‰itelné. Zmûna smrtelnos-
ti na nesmrtelnost se uskuteãní
v jednom okamÏiku pfii vzkfií‰ení 
(1 K 15,42-54).

2. Vzkfií‰ení k odsouzení. Nespra-
vedliví vstanou pfii druhém vzkfií‰e-
ní, ke kterému dojde na konci tisí-
ciletí (viz 26. kapitola této knihy).
Toto vzkfií‰ení pfiejde v poslední
soud a odsouzení (J 5,29). Lidé, je-
jichÏ jména nejsou zapsána v knize
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Poznámky:

1. „Immortality“, SDA Encyclopedia, rev. vyd.,
str. 621.

2. V prÛbûhu staletí v˘znaãní kfiesÈané mnoha
vyznání – luteráni, reformovaní, anglikáni,
baptisté, kongregacionalisté, presbyteriáni,
metodisté atd. – hlásali biblické uãení
o podmínûné nesmrtelnosti. Mezi nejpfied-
nûj‰í patfiili: 16. století – Martin Luther,
William Tyndale, John Frith, George Wis-
hart; 17. stol. – Robert Overton, Samuel
Richardson, John Milton, George Wither,
John Jackson, John Canne, arcibiskup John
Tillotson, dr. Issac Barrow; 18. stol. – Dr.
William Coward, Henry Layton, Dr. Joseph
N. Scott, Dr. Joseph Priestly, Peter Pecard,
arcidûkan Francis Blackburne, biskup
William Warburton, Samuel Bourn, Dr.
William Whiston, Dr. John Tottie, prof.
Henry Dodwell; 19. stol. – biskup Timothy
Kendrick, Dr. William Thomson, Dr.
Edward White, Dr. John Thomas, H. H.
Dobney, arcibiskup Richard Whately, dûkan
Henry Alford, James Panton Ham, Charles

F. Hudson, Dr. Robert W. Dale, dûkan
Frederick W. Farrar, Hermann Olshausen,
kanovník Henry Constable, William
Gladstone, Joseph Parker, biskup John J. S.
Perowne, sir George G. Stokes, Dr. W. A.
Brown, Dr. J. Agar Beet, Dr. R. F. Wey-
mouth, Dr. Lyman Abbott, Dr. Edward
Beecher, Dr. Emmanuel Petavel-Olliff, Dr.
Franz Delitzsch, biskup Charles J. Ellicott,
Dr. George Dana Boardman, J. H. Petting-
well; 20. stol. – kanovník William H. M. Hay
Aitken, Eric Lewis, Dr. William Temple, Dr.
Gerardus van der Leeuw, Dr. Aubrey R.
Vine, Dr. Martin J. Heinecken, David R.
Davies, dr. Basil F. C. Atkinson, Dr. Emil
Brunner, Dr. Reinhold Niebuhr, Dr. T. A.
Kantonen, Dr. D. R. G. Owen. Viz Questions
on Doctrine, str. 571-609; Froom, The Condi-
tionalist Faith of Our Fathers (Washington,
D. C.: Review and Herald, 1965, 1966), sv.
1. a 2.

3. Viz „Death“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd.,
str. 277.278.

4. R. L. Harris, „The Meaning of the Word
Sheol as Shown by Parallels in Poetic Texts“,

Ïivota, vstanou pfii druhém vzkfií‰e-
ní, budou „uvrÏeni do hofiícího je-
zera“ a zakusí druhou smrt (Zj
20,15.14).

Tomuto tragickému konci se moh-
li vyhnout. Jednoznaãná fieã Písma
pfiedstavuje BoÏí zpÛsob záchrany:
„ObraÈte se a odvraÈte se ode v‰ech
sv˘ch nevûrností a va‰e nepravost
vám nebude k pádu. Odhoìte od se-
be v‰echny nevûrnosti, jichÏ jste se
dopou‰tûli, a obnovte své srdce

a svého ducha. Proã byste mûli zem-
fiít... VÏdyÈ já si nelibuji ve smrti to-
ho, kdo umírá, je v˘rok Panovníka
Hospodina. ObraÈte se tedy a bude-
te Ïít.“ (Ez 18,30-32)

JeÏí‰ Kristus zaslibuje, Ïe „kdo zví-
tûzí, tomu druhá smrt neublíÏí“ (Zj
2,11). Lidé, ktefií pfiijali JeÏí‰e a spa-
sení, které on nabízí, proÏijí pfii je-
ho pfiíchodu nepopsatelnou radost.
Vûãnost budou proÏívat v trvalém
‰tûstí se sv˘m Pánem a Spasitelem.
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Journal of the Evangelical Theological Society,
prosinec 1961, str. 129-135; viz také SDA
Bible Commentary, rev. vyd., sv. 3, str. 999.

5. Viz napfi. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv.
5, str. 387.

6. Jedinou v˘jimkou je obrazné pouÏití v˘razu
‰eol (viz Ez 32,21) nebo slova hades v podo-
benství (L 16,23). ·eol se vyskytuje více neÏ
60krát ve Starém zákonû, ale nikdy se ne-
vztahuje na místo trestu po smrti. Tato my‰-
lenka byla pozdûji spojována s v˘razem ge-
henna (Mk 9,43-48), ale ne se slovem hades.
Existuje pouze jediná v˘jimka (L 16,23). Viz
také SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 3, str.
999.

7. Mûlo se za to, Ïe následující texty pfiedsta-
vují pro tento pohled na biblické uãení
o povaze (podstatû) smrti urãit˘ problém.
BliÏ‰í pohled v‰ak ukazuje, Ïe jsou v plné
shodû se zb˘vajícími ãástmi Písma.

a) Eliá‰ a mrtv˘ chlapec. KdyÏ se Elijá‰ modlil,
aby se Ïivot mrtvého syna ze Sarepty vrátil,
BÛh ho vysly‰el a chlapec oÏil (1 Kr
17,21.22). Byl to v˘sledek spojení Ïivotního
principu s tûlem, av‰ak ani jedna z tûchto
ãástí nebyla Ïivá nebo pfii vûdomí, kdyÏ byly
od sebe oddûlené.

b) MojÏí‰ na hofie Promûnûní. I kdyÏ je MojÏí‰ na
hofie Promûnûní, nedokazuje to existenci
Ïijících duchÛ nebo pfiítomnost v‰ech spra-
vedliv˘ch mrtv˘ch v nebi. Krátce pfied touto
událostí JeÏí‰ fiekl uãedníkÛm, Ïe dfiíve neÏ
zemfiou, uvidí Syna ãlovûka v jeho slávû.
Toto zaslíbení se naplnilo na Petrovi,
Jakubovi a Janovi (Mt 16,28-17,3).
Na hofie jim JeÏí‰ Kristus ukázal BoÏí králov-
ství slávy ve zmen‰eném mûfiítku. Byl zde
Kristus, slavn˘ Král, spolu s MojÏí‰em
a Eliá‰em – pfiedstaviteli dvou skupin lidí,
ktefií budou v BoÏím království. MojÏí‰ pfied-
stavuje spravedlivé mrtvé, ktefií budou vzkfií-
‰eni z hrobu pfii druhém pfiíchodu a Eliá‰
pfiedstavuje Ïijící spravedlivé, ktefií budou
do nebe pfieneseni, aniÏ by zakusili smrt (2
Kr 2,11).
List JudÛv hovofií o MojÏí‰ovû vzkfií‰ení. Po-
té, co MojÏí‰ zemfiel a byl pohfiben (Dt
34,5.6), vznikl mezi Michaelem a ìáblem
spor o MojÏí‰ovo tûlo (Ju 9). Na základû to-
ho, Ïe se MojÏí‰ objevuje na hofie Promûnû-

ní, lze usoudit, Ïe ìábel tento spor prohrál
a MojÏí‰ byl vzkfií‰en. Tak byl ãlovûk poprvé
vzkfií‰en BoÏí mocí. Tato událost v‰ak nepo-
skytuje dÛkaz pro uãení o nesmrtelnosti du-
‰e. Spí‰e podporuje uãení o tûlesném vzkfií-
‰ení.

c) Podobenství o bohatém muÏi a Lazarovi. KristÛv
pfiíbûh o bohatém muÏi a Lazarovi se pou-
Ïíval jako dÛkaz o vûdomí mrtv˘ch (L 16,19-
31). Nane‰tûstí lidé, ktefií tento pfiíbûh tak-
to vykládají, si neuvûdomují, Ïe jde o podo-
benství, a Ïe kdyby se brala doslova kaÏdá
podrobnost, pak by nedávalo smysl. Mrtví
by si pak pfiicházeli pro svou odmûnu jako
skuteãné bytosti a mûli by ãásti tûla jako jsou
oãi, jazyk a prsty. V‰ichni spravedliví by mu-
seli spoãinout v Abrahamovû klínû a nebe
i peklo by bylo od sebe vzdáleno „na do-
slech“. Obû skupiny by svou odmûnu obdr-
Ïely pfii smrti, coÏ je v rozporu s Kristov˘m
uãením, Ïe ji pfiijmou aÏ pfii druhém pfií-
chodu (Mt 25,31-41; Zj 22,12).
Tento pfiíbûh je podobenstvím, coÏ byla jed-
na z nejoblíbenûj‰ích metod, pomocí níÏ
JeÏí‰ uãil. Zámûrem kaÏdého podobenství
bylo pfiinést urãité ponauãení. To, co Kris-
tus uãil, nemûlo nic spoleãného se stavem
lidí po smrti. Mravní nauãení tohoto podo-
benství spoãívá v Ïivotû podle Slova BoÏího.
JeÏí‰ ukazuje, Ïe boháã byl pfiíli‰ zaneprázd-
nûn materiálními vûcmi a zanedbával péãi
o chudé. O vûãném údûlu se rozhoduje
v souãasném Ïivotû, neexistuje druhá zkou‰-
ka. Písmo nás vede k pokání a spasení,
a jestliÏe nedbáme na varování BoÏího slo-
va, nic nás nezachrání. Proto JeÏí‰ Kristus
zakonãil podobenství slovy: „Neposlouchají-
li MojÏí‰e a Proroky, nedají se pfiesvûdãit,
ani kdyby nûkdo vstal z mrtv˘ch.“ (L 16,31)
JeÏí‰ pouÏil prvky obyãejného Ïidovského
pfiíbûhu, ve kterém mezi sebou rozmlouvají
mrtví. (Koncept Abrahamova klína v podo-
benství a Hádu se velice podobal Ïidovské
tradici. Viz „Discourse to the Greeks Con-
cerning Hades“, Josephus Complete Works,
pfiel. William Whiston [Grand Rapids:
Kregel, 1960], str. 637. Podobnû v Bibli na-
cházíme podobenství, ve kterém stromy
mluví Sd 9,7-15; srov. 2 Kr 14,9). Nikdo toto
podobenství nepouÏívá proto, aby dokázal,
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Ïe stromy mohou mluvit. âlovûk by se mûl
vyhnout tomu, aby Kristovu podobenství dá-
val v˘znam, kter˘ je v rozporu s biblick˘mi
dÛkazy a s Kristov˘m uãením, Ïe smrt je spá-
nek.

d) KristÛv slib zloãinci. Kristus zloãinci na kfiíÏi
zaslíbil: „Amen, pravím ti, dnes bude‰ se
mnou v ráji.“ (L 23,43) Ráj je samozfiejmû
synonymum nebe (2 K 12,3.4; Zj 2,7). Jak
pfieloÏen˘ text fiíká, Kristus vystoupí tohoto
pátku do nebe, aby byl v pfiítomnosti samot-
ného Boha, a spolu s ním také zmínûn˘ zlo-
ãinec. Pfiesto ráno, kdyÏ byl vzkfií‰en, fiíká
sám Kristus Marii, která pfied ním poklekla:
„Nedot˘kej se mne, dosud jsem nevystoupil
k Otci. Ale jdi k m˘m bratfiím a povûz jim,
Ïe vystupuji k Otci svému i Otci va‰emu
a k Bohu svému i Bohu va‰emu.“ (J 20,17)
Slova andûla naznaãují, Ïe Kristus zÛstal
pfies sobotu v hrobû: „Pojìte se podívat na
místo, kde leÏel.“ (Mt 28,6)
Protifieãí JeÏí‰ Kristus sám sobû? VÛbec ne.
¤e‰ení pro pochopení tohoto ver‰e spoãívá
v interpunkci. Rané rukopisy Bible nemûly
ãárky ani mezery mezi slovy. VloÏení inter-
punkãních znamének a rozdûlení slov mÛÏe
v˘raznû zmûnit v˘znam textu. Pfiekladatelé
umístili interpunkãní znaménka podle své-
ho nejlep‰ího uváÏení, ale jejich dílo roz-
hodnû není inspirované.
JestliÏe by pfiekladatelé, ktefií vykonali vyni-
kající dílo, umístili ãárku v evangeliu
Luká‰e ve 23. kap. 43. ver‰i aÏ za slovo
„dnes“ místo pfied nûj, pak by tento text ne-
byl v rozporu s uãením zb˘vajících ãástí
Bible o smrti. JeÏí‰ova slova by pak byla
správnû pochopena ve v˘znamu: „Amen,
pravím ti dnes [v tento den, kdy umírám ja-
ko zloãinec], bude‰ se mnou v ráji.“ V sou-
ladu s biblick˘m uãením JeÏí‰ zloãince ujis-
til, Ïe s ním bude v ráji – zaslíbení, které se

splní po vzkfií‰ení spravedliv˘ch pfii jeho
druhém pfiíchodu.

e) Odejít a b˘t s Kristem. Pavel fiekl: „Îivot, to je
pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
...táhne mne to na obû strany: TouÏím ode-
jít a b˘t s Kristem, coÏ je jistû mnohem lep-
‰í.“ (Fp 1,21.23) Oãekával Pavel, Ïe hned pfii
smrti vstoupí do nebe?
Apo‰tol napsal mnoho o tom, co znamená
b˘t s Kristem. V jiném dopise psal zase
o tûch, „kdo zesnuli v JeÏí‰i“. ¤ekl, Ïe pfii
druhém pfiíchodu spravedliví mrtví budou
vzkfií‰eni a spolu s Ïiv˘mi spravedliv˘mi
„uchváceni v oblacích vzhÛru vstfiíc Pánu.
A pak uÏ navÏdy budeme s Pánem.“ (1 Te
4,14.17)
Na tomto základû mÛÏeme pochopit, Ïe
Pavel ve svém listu Filipsk˘m nedává podrob-
n˘ v˘klad toho, co se dûje pfii smrti. Pouze vy-
jadfiuje svou touhu opustit svÛj nynûj‰í ne-
snadn˘ Ïivot a b˘t s JeÏí‰em Kristem. Bez to-
ho, Ïe by se zmiÀoval nebo vysvûtloval ãasové
období mezi smrtí a vzkfií‰ením. Jeho nadûje
se zamûfiuje na zaslíbené osobní spoleãenství
s JeÏí‰em na vûãnosti. Pro ty, kdo zemfieli, ne-
existuje dlouhé údobí mezi chvílí, kdy své oãi
zavfiou ve smrti, a okamÏikem, kdy je otevfiou
pfii vzkfií‰ení. ProtoÏe mrtví nevûdí nic, neu-
vûdomují si plynoucí ãas a zdá se jim, Ïe oka-
mÏik vzkfií‰ení následuje okamÏitû po smrti.
Pro kfiesÈany je smrt ziskem: Ïádná dal‰í po-
ku‰ení, souÏení a zármutek; a pfii vzkfií‰ení
obdrÏí dar slavné nesmrtelnosti.

8. E. White, Great Controversy, str. 558.
9. „Death“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd., str.

278; srov. Questions on Doctrine, str. 524.
10. „Resurrection“, SDA Bible Dictionary, rev.

vyd., str. 935.
11. Questions of Doctrine, str. 67.68.
12. „Resurrection“, SDA Bible Dictionary, rev.

vyd., str. 936.
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Milénium znamená tisíciletou vládu
JeÏí‰e Krista s jeho svat˘mi v nebi v do-
bû mezi prvním a druh˘m vzkfií‰ením.
V této dobû budou bezboÏní mrtví sou-
zeni; zemû bude úplnû pustá, bez Ïiv˘ch
lidí, ob˘vat ji bude satan a jeho andû-
lé. Na konci tohoto období Kristus se
sv˘mi svat˘mi i se svat˘m mûstem se-
stoupí z nebe na zem. Tehdy budou
vzkfií‰eni nespravedliví mrtví, ktefií
spolu se satanem a jeho andûly obklíãí
BoÏí mûsto; av‰ak oheÀ od Boha je spá-
lí a oãistí zemi. Takto bude vesmír na-
vûky zbaven hfiíchu a hfií‰níkÛ (Zj 20;
1 K 6,2.3; Jr 4,23-26; Zj 21,1-5; Mal
4,1; Ez 28,18.19).

Základní vûrouãné v˘roky, 26

Adventisté sedmého dne věří...
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26
V prÛbûhu dûjin nûktefií lidé doká-
zali velmi v˘mluvnû popisovat hrÛzy
pekla, a tak vyuÏívali lidsk˘ strach,
aby lidi pfiivedli k uctívání Boha.
Jakého Boha v‰ak pfiedstavovali?

Jak BÛh nakonec zúãtuje se
zlem? Co se stane se satanem? Co
zabrání hfiíchu, aby se znovu neob-
jevil ve své nejohavnûj‰í podobû?
Jak mÛÏe b˘t BÛh spravedliv˘ a zá-
roveÀ laskav˘?

Události na poãátku milénia

Bûhem milénia, tisíciletého období,
o kterém hovofií kniha Zjevení 20.
kap., bude satanÛv vliv omezen pou-
ze na zemi a JeÏí‰ Kristus bude vlád-
nout se sv˘mi svat˘mi (Zj 20,1-4).

427
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Druh˘ pfiíchod. Kapitoly 19. a 20.
z knihy Zjevení patfií k sobû; tvofií
my‰lenkov˘ celek. Zaãínají líãením
Kristova pfiíchodu (Zj 19,11-21)
a bezprostfiednû pokraãují popisem
milénia. Jejich posloupnost nazna-
ãuje, Ïe milénium zaãíná Kristov˘m
návratem.

Zjevení pfiedstavuje tfii mocnosti,
které shromáÏdí národy svûta proti
JeÏí‰i Kristu a jeho lidu, bezpro-
stfiednû pfied druh˘m pfiíchodem:
draka, ‰elmu a fale‰ného proroka
(Zj 16,13). Apo‰tol Jan vidûl „dra-
vou ‰elmu a krále zemû i jejich voj-
ska shromáÏdûná“ do boje proti
Kristu v dobû jeho návratu. Tehdy

bude zniãena ‰elma a fale‰n˘ pro-
rok (Zj 19,19.20). To, co následuje
ve 20. kap. knihy Zjevení, pojedná-
vající o miléniu, se t˘ká tfietího ãle-
na démonské trojice, draka. Bude
spoután a uvrÏen do propasti, kde
zÛstane tisíc let.1

Jak jsme vidûli ve 24. kap. této
knihy, BÛh ustanoví své království
slávy pouze poté, co budou králov-
ství tohoto svûta zniãena pfii
Kristovû pfiíchodu. Toto království
bude trvat navûky (Da 2,44). Tehdy
zaãnû BoÏí lid vládnout.

První vzkfií‰ení. Pfii druhém pfiícho-
du JeÏí‰e Krista dojde k prvnímu

Adventisté sedmého dne vûfií
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KristÛv Pfiíchod

Vzetí svat˘ch do nebe Svatí vládnou s Kristem

(v nebi)

Období prÛzkumné fáze soudu

(Ïiví i vzkfií‰ení mrtví)

Îiví bezboÏní zniãeni
(bezboÏní mrtví zÛstávají 
v hrobech)
Spoutání satana

(omezen na zemi)

Zpusto‰ená zemû

(poslední rány, zemûtfiesení
následky druhého adventu)

VùâNOSTTISÍCILETÍ
(Milénium)

PRVNÍ 
VK¤Í·ENÍ

DRUHÉ
VZK¤Í·ENÍ

Kristus, svatí 
a sestupující mûsto

Vkfií‰ení bezboÏn˘ch

Propu‰tûní satana
(pfiipravuje útok na svaté mûsto)

V˘konná fáze soudu
Zniãení satana, hfií‰níkÛ 
a následkÛ hfiíchu

Obnovená zemû 
Vûãn˘ domov svat˘ch
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vzkfií‰ení. Spravedliví „blahoslavení
a svatí“ jsou vzkfií‰eni, protoÏe „nad
tûmi druhá smrt nemá moci, n˘brÏ
BÛh a Kristus je uãiní sv˘mi knûÏími
a budou s ním kralovat po tisíc let“
(Zj 26; viz 25. kapitola této knihy).

Spravedliví jsou v nebi. Po vzkfií‰ení
jsou spravedliví mrtví spolu s Ïiv˘mi
svat˘mi uchváceni „v oblacích vzhÛ-
ru vstfiíc Pánu“ (1 Te 4,17). Tehdy Je-
Ïí‰ Kristus splní slib, kter˘ uãinil
pfiedtím, neÏ opustil tento svût:
„Jdu, abych vám pfiipravil místo.
A odejdu-li, abych vám pfiipravil
místo, opût pfiijdu a vezmu vás k so-
bû, abyste i vy byli, kde jsem já.“
(J 14,2.3) JeÏí‰ popisoval místo,
kam vezme své následovníky, jako
„dÛm svého Otce“, kde je „mnoho
pfiíbytkÛ“ (J 14,2). Zde se JeÏí‰ zmi-
Àuje o Novém Jeruzalému, kter˘ se-
stoupí na zem aÏ na konci milénia.
KdyÏ spravedliví pÛjdou pfii dru-
hém pfiíchodu „v oblacích vzhÛru
vstfiíc Pánu“, jejich cílem je nebe –
ne zemû, kterou právû opustili.2

JeÏí‰ Kristus tehdy je‰tû neustanoví
své království slávy na zemi. Uãiní
tak aÏ na konci milénia.

Kristovi nepfiátelé jsou zniãeni. JeÏí‰
Kristus pfiirovnal svÛj pfiíchod k to-
mu, co se stalo pfii potopû a pfii zni-
ãení Sodomy a Gomory (Mt 24,37-
39; L 17,28-30). Z jeho pfiirovnání

vypl˘vá dvojí: za prvé, zniãení pfie-
kvapilo bezboÏné; za druhé, pfii‰la
zkáza – potopa „a zachvátila v‰ecky“
(Mt 24,39). OheÀ a síra, která pa-
dala na Sodomu, „zahubila v‰ecky“
(L 17,29; viz také Mt 13,38-40). Pfii
druhém pfiíchodu sestoupí z nebe
se svou armádou jako jezdec na bí-
lém koni, jehoÏ jméno je „Král krá-
lÛ a Pán pánÛ“ a zniãí národy svûta.
Poté, co jsou ‰elma a fale‰n˘ prorok
zahubeni, „ostatek“ satanov˘ch ná-
sledovníkÛ zemfie a nikdo nepfieÏi-
je, protoÏe „byli pobiti meãem vy-
cházejícím z úst jezdce. A v‰ichni
ptáci se nasytili jejich tûly.“ (Zj
19,21)3

Písmo popisuje tuto scénu slovy:
„Hle, Hospodin vychází ze svého
místa, aby ztrestal nepravost obyva-
tel zemû. I odhalí zemû krev proli-
tou na ní a nebude jiÏ pfiikr˘vat po-
vraÏdûné.“ (Iz 26,21)

Zemû bude pustá. ProtoÏe spravedliví
vystoupí do nebe, aby byli s Pánem,
a bezboÏní budou zniãeni pfii jeho
pfiíchodu, zÛstane zemû na nûjak˘
ãas lidmi neobydlena. Písmo pou-
kazuje na takovou situaci. Prorok
Jeremjá‰ fiekl: „Vidûl jsem zemi,
a hle, je pustá a prázdná, nebesa
jsou beze svûtla. Vidûl jsem hory,
a hle, tfiesou se, v‰echny pahorky se
otfiásají. Vidûl jsem, a hle, nikde
Ïádn˘ ãlovûk.“ (Jr 4,23-25) Prorok
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pouÏívá v˘razy z 1. kapitoly 2. ver‰e
knihy Genesis – „pustá a prázdná“,
coÏ naznaãuje, Ïe zemû bude ve
stejném stavu, jako byla na poãátku
stvofiení.

Satan je svázán. Události, které se
v té dobû budou odehrávat, symbo-
lizoval obfiad vyhnání kozla pfii Dni
smífiení ve svatyÀové sluÏbû Izraele.
V Den smífiení veleknûz oãistil sva-
tyni smírnou krví kozla Hospo-
dinova. AÏ po skonãení tohoto aktu
smífiení zahájil obfiad s kozlem Azá-
zelem, kter˘ pfiedstavoval satana
(viz 23. kapitola této knihy). Vele-
knûz vloÏil ruce na jeho hlavu a vy-
znal „nad ním v‰echny nepravosti
IzraelcÛ a v‰echna jejich pfiestoupe-
ní se v‰emi jejich hfiíchy. Tyto hfií-
chy vloÏil na hlavu kozla.“ (Lv
16,21) Potom byl kozel vyhnán do
pou‰tû, „do zemû pusté“ (Lv 16,22;
Kral.).

Podobnû i JeÏí‰ Kristus v nebeské
svatyni slouÏí sv˘m dokonan˘m smí-
fiením ve prospûch svého lidu; pfii
svém pfiíchodu je vykoupí a dá jim
vûãn˘ Ïivot. KdyÏ dokonãí dílo vy-
koupení a oãistí nebeskou svatyni,
vloÏí zodpovûdnost za hfiíchy svého
lidu na satana, pÛvodce a podnûco-
vatele zla. Naprosto v‰ak nelze fiíci,
Ïe satan tím smífií hfiíchy vûfiících –
to v‰e vykonal Kristus. Satan v‰ak
musí nést odpovûdnost za v‰echny

hfiíchy, ke kter˘m svedl zachránû-
né. A stejnû jako „pfiipraven˘ muÏ“
vedl kozla do pusté zemû, tak BÛh
vyhostí satana do zpusto‰ené a neo-
bydlené zemû (viz 23. kapitola této
knihy).4

Vidûní Jana o miléniu Ïivû líãí vy-
hnání satana. Vidûl, Ïe na poãátku
tisíciletí byl „drak, ten dávn˘ had,
ten ìábel a satan“ spoután a uvrÏen
„do propasti“ (Zj 20,2.3). To je sym-
bolické vyjádfiení doãasného ukon-
ãení satanovy ãinnosti pronásledo-
vání a svádûní; „aby jiÏ nemohl kla-
mat národy, dokud se nedovr‰í tûch
tisíc let“ (Zj 20,3).

V˘raz, kter˘ Jan pouÏívá – propast
(fiecky abyssos) pfiíhodnû popisuje
situaci na zemi v oné dobû.5 Zni-
ãena sedmi ranami, které budou
bezprostfiednû pfiedcházet Kristovu
pfiíchodu (viz zvlá‰tû Zj 16,18-21)
a pokryta tûly bezboÏn˘ch, bude ze-
mû obrazem naprosté zkázy.

Satan bude na na‰í zemi uvûznûn
a „spoután“ okolnostmi. ProtoÏe ze-
mû bude bez jakéhokoli Ïivota, satan
nebude mít koho pokou‰et nebo
pronásledovat. Bude svázán v tom
smyslu, Ïe nebude mít co dûlat.

Události bûhem milénia

Kristus v nebesích s vykoupen˘mi. Pfii
druhém pfiíchodu JeÏí‰ Kristus vez-
me své následovníky do nebe, do
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nebesk˘ch pfiíbytkÛ, které pro nû
pfiipravil v Novém Jeruzalémû. Jako
MojÏí‰ a Izraelité budou vykoupení
lidé naplnûni vdûãností a budou
zpívat píseÀ vysvobození – „píseÀ
BoÏího sluÏebníka MojÏí‰e a píseÀ
Beránkovu: ‘Veliké a podivuhodné
jsou tvé ãiny, Pane BoÏe v‰emohou-
cí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé
cesty, Králi národÛ.’“ (Zj 15,3)

Svatí vládnou s Kristem. Bûhem mi-
lénia JeÏí‰ Kristus splní svoje zaslí-
bení, Ïe vítûzÛm dá „moc nad náro-
dy“ (Zj 2,26). Prorok Daniel vidûl,
Ïe po zniãení Kristov˘ch nepfiátel
„království, vladafiská moc a velikost
v‰ech království pod cel˘m nebem
budou dány lidu svat˘ch Nejvy‰‰í-
ho“ (Da 7,27). Ty, které JeÏí‰ vzkfiísí
v prvním vzkfií‰ení, budou spolu
s ním vládnout tisíc let (Zj 20,4).

Ale v jakém smyslu lze fiíct, Ïe sva-
tí budou vládnout, jestliÏe budou
v nebi a v‰ichni bezboÏní budou
mrtví? Jejich kralování spoãívá v je-
jich zapojení se do dÛleÏité fáze
Kristovy vlády.6

Soud nad bezboÏn˘mi. Jan vidûl, Ïe se
svatí bûhem milénia zapojili do sou-
du; vidûl “trÛny a na nich usedli ti,
jimÏ byl svûfien soud“ (Zj 20,4). To
je doba, o které Písmo poznamená-
vá, Ïe bude dobou soudu nad sata-
nem a jeho andûly (2 Pt 2,4; Ju 6).

Tehdy se splní slova apo‰tola Pavla,
Ïe svatí budou soudit svût a dokon-
ce i andûly (1 K 6,2.3).7

Soud v miléniu nerozhoduje
o tom, kdo bude spasen a kdo ztra-
cen. BÛh toto rozhodnutí uãiní
pfied druh˘m pfiíchodem; v‰ichni li-
dé, ktefií nebyli vzkfií‰eni nebo pro-
mûnûni, jsou navÏdy ztraceni. Zá-
mûrem soudu, jehoÏ se úãastní
spravedliví, je odpovûdût na v‰ech-
ny otázky, které mohou spravedliví
mít ohlednû toho, proã bezboÏní
zahynuli. BÛh chce, aby ti, kter˘m
dal vûãn˘ Ïivot, plnû dÛvûfiovali je-
ho vedení. Proto jim odhalí pÛso-
bení své milosti a spravedlnosti.

Pfiedstavte si, Ïe budete v nebesích
a zjistíte, Ïe nûkdo z va‰ich milova-
n˘ch, o kterém jste pfiedpokládali,
Ïe zde urãitû bude, zde není. V ta-
kovém pfiípadû byste mohli pochy-
bovat o BoÏí spravedlnosti – a tento
druh pochybností tvofií samotn˘ zá-
klad hfiíchu. BÛh dá odpovûì na
v‰echny podobné otázky bûhem
soudu v prÛbûhu tisíciletí, aby jiÏ ni-
kdy nevznikl ani nejmen‰í dÛvod
k pochybnostem a aby byla jistota,
Ïe hfiích jiÏ nikdy nevznikne.

Vykoupení tímto zpÛsobem napl-
ní svou rozhodující úlohu ve velkém
sporu mezi dobrem a zlem. „Potvrdí
ke své vûãné spokojenosti, jak svûdo-
mitû a trpûlivû BÛh peãoval o ztrace-
né hfií‰níky. Uvûdomí si, jak hfií‰níci
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nedbale a svéhlavû zavrhli a odmítli
jeho lásku. Zjistí, Ïe dokonce i zdán-
livû nepatrní hfií‰níci tajnû pûstovali
ohavné sobectví a nepfiijali systém
hodnot svého Pána a Spasitele.“8

Doba k pfiem˘‰lení pro satana. Bû-
hem milénia bude satan nesmírnû
trpût. Bude uvûznûn spolu se sv˘mi
andûly na zpusto‰ené zemi a nebu-
de moci svádût, coÏ byla ãinnost,
která ho trvale zamûstnávala. Bude
nucen pohlíÏet na v˘sledky své
vzpoury proti Bohu a jeho zákonu.
Bude muset pfiem˘‰let o úloze, kte-
rou hrál ve sporu mezi dobrem
a zlem. Od budoucnosti mÛÏe pou-
ze s hrÛzou oãekávat trest, jenÏ mu-
sí podstoupit za v‰echno zlo, za kte-
ré je odpovûdn˘.

Události na konci milénia

Na konci tisíce let „ostatní mrtví“ –
bezboÏní – budou vzkfií‰eni, a tak
bude satan vysvobozen ze své neãin-
nosti, kterou byl svázán (Zj 20,5.7).
Znovu bude svádût bezboÏné a po-
vede je, aby „obklíãili tábor svat˘ch
a mûsto, které miluje BÛh [Nov˘
Jeruzalém]“ (Zj 20,9), jenÏ v té do-
bû s Kristem sestoupí z nebe.9

Sestoupení Kristov˘ch svat˘ch a mûsta.
JeÏí‰ Kristus znovu sestoupí na zem
se svat˘mi a Nov˘m Jeruzalémem,

a to ze dvou dÛvodÛ: (1) Ukonãí
velk˘ spor vykonáním rozhodnutí
soudu, kter˘ byl vynesen v prÛbûhu
tisíciletí a (2) oãistí a obnoví zemi,
aby mohl ustanovit své vûãné krá-
lovství. Tehdy v plném smyslu bude
„Hospodin Králem nad celou ze-
mí“ (Za 14,9).

Vzkfií‰ení k odsouzení. Nyní pfii‰la
chvíle, aby JeÏí‰ splnil svÛj slib, Ïe
„v‰ichni v hrobech usly‰í jeho hlas“
(J 5,28). Pfii svém druhém pfiícho-
du Kristus povolá spravedlivé mrtvé
z jejich hrobÛ. Toto vzkfií‰ení se na-
z˘vá první vzkfií‰ení, „vzkfií‰ení k Ïi-
votu“. Nyní dojde ke druhému
vzkfií‰ení, o kterém JeÏí‰ mluvil jako
o „vzkfií‰ení k odsouzení“ (J 5,29).
O tom se také zmiÀuje kniha Zje-
vení: „Ostatní mrtví [ti, ktefií nebyli
vzkfií‰eni v prvním vzkfií‰ení] v‰ak
nepovstanou k Ïivotu, dokud se tûch
tisíc let nedovr‰í.“ (Zj 20,5)

Konec satanova uvûznûní. Vzkfií‰ení
bezboÏn˘ch na konci tisíciletí vysvo-
bodí satana z jeho zajetí „na krátk˘
ãas“ (Zj 20,3). Ve svém posledním
pokusu napadnout BoÏí vládu „vy-
jde, aby oklamal národy ve v‰ech
ãtyfiech úhlech svûta“ (Zj 20,8).
ProtoÏe bezboÏní budou vzkfií‰eni
se stejnû odbojn˘m duchem, jak˘
mûli pfii své smrti, nebude satanovo
dílo obtíÏné.
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Útok na mûsto. Pfii svém závûreãném
svodu chce satan dát bezboÏn˘m
nadûji, Ïe se zmocní BoÏího králov-
ství silou. ShromáÏdí národy svûta
a povede je proti milovanému mûs-
tu (Zj 20,8.9).10 „BezboÏní, ktefií
vzpurnû odmítali vstoupit do BoÏí-
ho mûsta na základû zásluh Kristovy
smírné obûti, se rozhodli vynutit si
vstup do mûsta a ovládnout ho ob-
léháním a bojem.“11

Skuteãnost, Ïe bezboÏní, jakmile
budou vzkfií‰eni, se okamÏitû obrátí
proti Bohu, kter˘ jim dal Ïivot a po-
kusí se zniãit jeho království, potvr-
zuje BoÏí rozhodnutí o jejich údû-
lu. Tímto zpÛsobem bude BoÏí jmé-
no a charakter, kter˘ se satan snaÏil
po‰pinit, plnû a pfiede v‰emi obhá-
jen.12

Soud pfied velik˘m bûlostn˘m trÛnem.
Jan naznaãuje, Ïe kdyÏ BoÏí nepfiá-
telé obklíãí mûsto a budou se chys-
tat na nûj zaútoãit, BÛh se posadí
na velik˘ bûlostn˘ trÛn. KdyÏ se ce-
lé lidstvo setká kolem tohoto trÛnu –
nûktefií v bezpeãí uvnitfi mûsta, jiní
vnû, vydû‰eni pfiítomností Soudce,
BÛh vykoná poslední fázi soudu. To
bude chvíle, o které JeÏí‰ mluvil,
kdyÏ fiekl: „Tam bude pláã a skfiípû-
ní zubÛ, aÏ spatfiíte Abrahama,
Izáka a Jákoba i v‰echny proroky
v BoÏím království, a vy budete vyvr-
Ïeni ven.“ (L 13,28)

Tato v˘konná fáze soudu probûh-
ne na základû otevfien˘ch knih Bo-
Ïích záznamÛ. „Je‰tû jedna kniha
byla otevfiena, kniha Ïivota. A mrtví
byli souzeni podle sv˘ch ãinÛ zapsa-
n˘ch v tûch knihách.“ (Zj 20,12) Po-
tom BÛh vynese rozsudek smrti.

Proã BÛh vzkfiísí tyto lidi k Ïivotu,
kdyÏ je nakonec odsoudí k smrti?
Bûhem tisíciletí mûli vykoupení
pfiíleÏitost zkoumat spravedlnost
BoÏího jednání s kaÏdou bytostí ve
vesmíru. Nyní samotní odsouzení –
vãetnû satana a jeho andûlÛ – po-
tvrdí spravedlnost BoÏího jednání.
Pfied velik˘m bûlostn˘m trÛnem se
splní slova apo‰tola Pavla: „V‰ichni
pfiece staneme pfied soudnou stoli-
cí BoÏí.“ (¤ 14,10) Zde v‰echno
stvofiení – padlé i nepadlé, zachrá-
nûné i zatracené – skloní pfied ním
svá kolena a vyzná, Ïe JeÏí‰ Kristus je
Pán (Fp 2,10.11; srov. Iz 45,22.23).
Tehdy bude navÏdy vyfie‰ena otázka
BoÏí spravedlnosti. Lidé, ktefií pfii-
jmou vûãn˘ Ïivot, budou mít neo-
chvûjnou víru v Boha. JiÏ nikdy ne-
bude hfiích ohroÏovat vesmír a ne-
zpÛsobí zlo jeho obyvatelÛm.

Zniãení satana a hfií‰níkÛ. Bezpro-
stfiednû po vynesení rozsudku stihne
satana, jeho andûly a lidi, ktefií ho
následovali, trest. Zemfiou vûãnou
smrtí. „Sestoupil oheÀ z nebe a po-
hltil“ v‰echny, ktefií nebyli spaseni
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(Zj 20,9). Povrch zemû za mûstem
se jakoby roztaví a promûní v ob-
rovské jezero ohnû pro den soudu
„a záhuby bezboÏn˘ch lidí“ (2 Pt 3,7).
„Je to den Hospodinovy pomsty“
(Iz 34,8), kdy „vykoná své dílo, dílo
jemu nevlastní“ (Iz 28,21) – zniãení
jeho nepfiátel. Jan fiekl: „Kdo nebyl
zapsán v knize Ïivota, byl uvrÏen do
hofiícího jezera.“ (Zj 20,15) ëábla
a jeho spoleãníky stihne stejn˘ údûl
(Zj 20,10).

Kontext celé Bible jasnû ukazuje,
Ïe tato „druhá smrt“ (Zj 21,8), kte-
rá stihne bezboÏné, znamená jejich
úplné zniãení. Co v‰ak s pfiedstavou
vûãnû hofiícího pekla? Peãlivé studi-
um ukazuje, Ïe Bible neuãí nic
o pekle nebo vûãném muãení.

1. Peklo. Podle Bible je peklo
„místem a stavem trestu a záhuby
vûãn˘m ohnûm pfii druhé smrti;
záhubou tûch, ktefií odmítli Boha
a nabídku spasení v JeÏí‰i Kris-
tu“.13

Na‰e slovo peklo je pfiekladem
hebrejského slova ‰eol nebo fiecké-
ho v˘razu hades. Tyto v˘razy se obec-
nû t˘kají hrobu, kde mrtví jak spra-
vedliví, tak i bezboÏní oãekávají vzkfií-
‰ení ve stavu nevûdomí (viz 25. ka-
pitola této knihy). ProtoÏe souãas-
ná pfiedstava pekla se velmi li‰í od
toho, co znamená hebrejsk˘ a fieck˘
v˘raz, mnoho moderních pfiekladÛ
se slovu „peklo“ vyh˘bá a pouze

pfiepisuje hebrejské slovo jako „‰e-
ol“ a fiecké jako „hades“.

Naproti tomu fiecké slovo gehenna,
které se nûkdy pfiekládá jako „peklo“,
oznaãuje trest ohnûm pro nekající.
V Bibli tedy „peklo“ nemá vÏdy stejn˘
v˘znam – pfiehlíÏení tohoto rozdílu
ãasto vedlo k velkému zmatku.

Slovo gehenna je odvozeno z heb-
rejského Ge Hinnom, „Údolí Hinóm“
– rokle na jiÏní stranû Jeruzaléma.
Na tomto místû Izrael pofiádal po-
hanské obfiady spalování dûtí Molo-
chovi (2 Pa 28,3; 33,1.6). Prorok
Jeremjá‰ pfiedpovûdûl, Ïe Hospodin
kvÛli tomuto hfiíchu uãiní z tohoto
údolí „Údolí vraÏdûní“, kde budou
pohfibena tûla IzraelcÛ aÏ pro nû ne-
bude místo. Zb˘vající tûla se stanou
„pokrmem nebeskému ptactvu“ (Jr
7,32.33; 19,6; Iz 30,33). Jeremjá‰ovo
proroctví nepochybnû vedlo Izrael
k tomu, Ïe se díval na Ge Hinnom ja-
ko na místo soudu nad bezboÏn˘mi,
místo o‰klivosti, trestu a hanby.14

Pozdûj‰í rabínská tradice jej poklá-
dala za místo pro spalování zdechlin
a odpadkÛ.

JeÏí‰ se zmiÀoval o ohni Hinómu
jako o obraze ohnivého pekla (na-
pfi. Mt 5,22; 18,9). Tak oheÀ v Údo-
lí Hinóm pfiedstavoval stravující
oheÀ posledního soudu. JeÏí‰ pro-
hlásil, Ïe jde o zku‰enost následují-
cí po smrti (L 12,5), a Ïe peklo zni-
ãí tûlo i du‰i (Mt 10,28).
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Jaká je podstata pekelného ohnû?
Budou lidé v pekle hofiet navûky?

2. Zkáza bezboÏn˘ch. Podle Písma
BÛh zaslíbil vûãn˘ Ïivot pouze spra-
vedliv˘m. Mzdou hfiíchu je smrt, ne
vûãn˘ Ïivot v pekle (¤ 6,23).

Písmo uãí, Ïe bezboÏní budou „vy-
m˘ceni“ (Î 37,9.34); svévolníci za-
hynou (Î 37,20; 68,2). Nebudou
navÏdy Ïít ve stavu vûdomí, ale bu-
dou seÏehnuti (Mal 3,19; Mt
13,30.40; 2 Pt 3,10). Budou zniãeni
(Î 145,20; 2 Te 1,9; Îd 2,14), hfií‰-
níci „vymizí ze zemû“ (Î 104,35).

3. Vûãn˘ trest. KdyÏ Nov˘ zákon
mluví o trestu bezboÏn˘ch, pouÏívá
v˘razy „trvající na vûky“ a „vûãn˘“.
Tyto v˘razy jsou pfiekladem fieckého
slova aionios a vztahují se na Boha
i na ãlovûka. Abychom se vyhnuli
nepochopení, nesmíme zapome-
nout, Ïe aionios není absolutním v˘-
razem; jeho v˘znam urãuje pfied-
mût, kterého se t˘ká. TakÏe kdyÏ
Písmo pouÏívá aionios („trvající na
vûky“, „vûãn˘“) o Bohu, znamená
to, Ïe jeho existence nekonãí, pro-
toÏe je nesmrteln˘. KdyÏ se v‰ak to-
to slovo vztahuje na smrtelné lidi
nebo na vûci pomíjitelné, pak zna-
mená dobu, po kterou ãlovûk Ïije
nebo daná vûc existuje.

Napfiíklad v 7. ver‰i listu Judova je
zmínûno, Ïe mûsta Sodoma a Go-
mora nesla „trest vûãného ohnû“.
Pfiesto tato mûsta dnes nehofií. Petr

fiíká, Ïe oheÀ promûnil tato mûsta
v popel, protoÏe byla odsouzena
k záhubû (2 Pt 2,6). „Vûãn˘“ oheÀ
hofiel do té doby, neÏ v‰echno sho-
fielo a potom vyhasl (viz také Jr
17,27; 2 Pa 36,19).

Podobnû, kdyÏ JeÏí‰ Kristus fiíká,
Ïe bezboÏní pÛjdou do „vûãného
ohnû“ (Mt 25,41); oheÀ, kter˘ spálí
bezboÏné, bude „neuhasiteln˘m
ohnûm“ (Mt 3,12). Uhasne tehdy,
aÏ nebude mít, co spalovat.15

KdyÏ JeÏí‰ hovofiil o „vûãn˘ch mu-
kách“ (Mt 25,46), nemyslel tím vûã-
né trestání. Mûl na mysli, Ïe tak jako
„vûãn˘ Ïivot [ze kterého se budou
radovat spravedliví] bude trvat po
celou vûãnost, také trest [kter˘ mu-
sí sná‰et bezboÏní] bude vûãn˘ – ne
v‰ak vûãné trvání vûdomého utrpe-
ní, ale trest, kter˘ je úpln˘ a koneã-
n˘. Údûlem lidí, ktefií takto trpí, je
druhá smrt. Tato smrt bude vûãná,
protoÏe z ní nebude ani nemÛÏe
b˘t vzkfií‰ení.“16

KdyÏ Bible hovofií o „vûãném vy-
koupení“ (Îd 9,12) a „vûãném sou-
du“ (Îd 6,2; Kral.), t˘ká se to vûã-
ného dÛsledku vykoupení a soudu –
nejedná se o nekoneãn˘ proces
vykupování a souzení. Stejn˘m
zpÛsobem, kdyÏ Písmo mluví o vûã-
ném trestu, pak hovofií o dÛsled-
cích, a ne o procesu trestání. Smrt,
která postihne bezboÏné, bude ko-
neãná a vûãná.
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4. Muãeni na vûky vûkÛ. Biblick˘ v˘-
raz „na vûky vûkÛ“ (Zj 14,11; 19,3;
20,10) také pfiispûl k závûru, Ïe po-
trestání satana a bezboÏn˘ch bude
pokraãovat po celou vûãnost. Ale
stejnû jako v pfiípadû slova „vûãn˘“,
pfiedmût, ke kterému se vztahuje,
urãuje i v˘znam slova „na vûky“. KdyÏ
je spojen s Bohem, má absolutní
v˘znam – protoÏe BÛh je nesmrtel-
n˘; kdyÏ se vztahuje na smrtelné li-
di, má omezen˘ v˘znam.

Dobr˘m pfiíkladem takového po-
uÏití je biblick˘ popis BoÏího trestu
nad Edómem. Prorok Izajá‰ fiíká, Ïe
BÛh tuto zemi obrátí v hofiící smo-
lu, která „nevyhasne v noci ani ve
dne“ a koufi „z ní bude stoupat vûã-
nû. Po v‰echna pokolení zÛstane
v troskách, nikdo uÏ nikdy skrze ni
neprojde.“ (Iz 34,9.10) Edóm byl
zniãen, ale dnes jiÏ nehofií. „Vûãnû“
tedy trvalo jenom do té doby, do-
kud nebyl zniãen úplnû.

Z celého Písma vypl˘vá, Ïe slovo
„vûãnû“ má svá omezení. Ve Starém
zákonû se pí‰e, Ïe otrok mûl slouÏit
svému pánu „provÏdy“ (Ex 21,6), Ïe
mal˘ Samuel mûl zÛstat v chrámu
„navÏdy“ (1 S 1,22). Joná‰ si také
myslel, Ïe v bfii‰e velryby zÛstane
„navûky“ (Jon 2,7). Nov˘ zákon tento
termín pouÏívá podobn˘m zpÛso-
bem: napfiíklad Pavel radí Filemo-
novi, aby pfiijal Onezima „navûky“
(Fm 15). Ve v‰ech tûchto pfiípadech

„navÏdy“ znamená „tak dlouho, do-
kud ãlovûk Ïije“.

V Îalmu 92. v 8. ver‰i je zmínka
o tom, Ïe bezboÏní budou navÏdy
vyhlazeni. A kdyÏ Malachiá‰ proro-
koval o velkém závûreãném ohni,
fiekl: „Hle, pfiichází ten den hofiící
jako pec; a v‰ichni opováÏlivci
i v‰ichni, kdo páchají svévolnosti, se
stanou strni‰tûm. A ten pfiicházející
den je seÏehne, praví Hospodin zá-
stupÛ; nezÛstane po nich kofien ani
vûtev.“ (Mal 3,19; [4,1])

Jednou v‰ichni bezboÏní – satan,
padlí andûlé a nekající lidé – budou
zniãeni ohnûm, jak kofien, tak i vût-
ve. JiÏ nebude dále existovat smrt
nebo hades (viz 25. kapitola této
knihy). I ty BÛh zniãí navûky (Zj
20,14). Bible jasnû fiíká, Ïe vûãn˘ je
trest, ne trestání – je to druhá smrt.
Z tohoto trestu neexistuje vzkfií‰ení;
jeho dÛsledky jsou vûãné.

Arcibiskup William Temple v˘stiÏ-
nû prohlásil: „Jedno mÛÏeme fiíct
s jistotou: vûãné trápení je tfieba od-
mítnout. Kdyby lidé nepfiijali fiec-
kou a nebiblickou pfiedstavu pfiiro-
zené nezniãitelnosti du‰e ãlovûka
a neãetli s touto pfiedstavou ve své
mysli Nov˘ zákon, pak by z nûj (z No-
vého zákona) odvodili víru ne ve
vûãné trápení, ale víru v zánik tûla
i du‰e. Je to oheÀ, kter˘ je naz˘ván
vûãn˘m; vûãn˘ není Ïivot, kter˘ je
do nûj uvrÏen.“17
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PoÏadavkÛm spravedlnosti se uãi-
nilo zadost tím, Ïe byl vykonán pln˘
trest podle BoÏího zákona. Nyní ne-
besa a zemû vypravují o Hospodino-
vû spravedlnosti.

5. Princip trestu. Koneãn˘m tres-
tem za hfiích je smrt. Lidé, ktefií od-
mítají spasení, které BÛh nabízí,
zemfiou v dÛsledku sv˘ch hfiíchÛ
navûky. Hfiíchy nûkter˘ch lidí byly
svévolné, mûli pfiímo ìábelské po-
tû‰ení, kdyÏ nûkomu zpÛsobili utr-
pení. Jiní Ïili pomûrnû mravn˘m Ïi-
votem, a jejich hlavním provinûním
bylo, Ïe odmítli spasení v JeÏí‰i
Kristu. Je správné, Ïe je stihne stej-
n˘ trest?

JeÏí‰ fiekl: „Ten sluÏebník, kter˘
zná vÛli svého pána a pfiece není
hotov podle jeho vÛle jednat, bude
velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udûlá
nûco, zaã si zaslouÏí bití, bude bit
ménû. Komu bylo mnoho dáno, od
toho se mnoho oãekává, a komu
mnoho svûfiili, od toho budou Ïá-
dat tím více.“ (L 12,47.48)

Nepochybnû lidé, ktefií se nejvíce
boufiili proti Bohu, budou trpût ví-
ce neÏ ti, ktefií proti nûmu nebojo-
vali. Mûli bychom v‰ak pochopit je-
jich závûreãn˘ trest ve svûtle Kris-
tovy „druhé smrti“, kterou proÏil na
kfiíÏi. Právû tam Pán JeÏí‰ trpûl za
hfiíchy svûta. Pfiíãinou jeho utrpení
bylo stra‰livé oddûlení od jeho
Otce, které zpÛsobil hfiích. Byla to

du‰evní muka, která nelze popsat.
Podobnû to bude i se ztracen˘mi
hfií‰níky. To, co zaseli, sklidí nejen
bûhem svého Ïivota, ale i pfii ko-
neãné zkáze. Vina, kterou pocítí
kvÛli sv˘m spáchan˘m hfiíchÛm
v BoÏí pfiítomnosti, zpÛsobí, Ïe bu-
dou nepfiedstavitelnû trpût. âím
vût‰í je jejich vina, tím muãivûj‰í bu-
de i jejich utrpení. Satan, podnûco-
vatel a pÛvodce hfiíchu, bude trpût
nejvíce.18

Oãi‰tûní zemû. KdyÏ Petr popisoval
den HospodinÛv, v nûmÏ budou vy-
mazány v‰echny stopy hfiíchu, fiekl:
„V nûm nebesa s velik˘m hukotem
pominou, základy pak Ïárem se roz-
pustí a zemû i díla, která jsou na ní,
shofií.“ (2 Pt 3,10; Hejãl)

OheÀ, kter˘ zniãí bezboÏné, oãis-
tí zemi od poskvrnûní hfiíchem.
Pak BÛh stvofií „nové nebe a novou
zemi, neboÈ první zemû a první ne-
be pominuly“ (Zj 21,1). Z této pro-
ãi‰tûné, znovu stvofiené zemû – vûã-
ného domova vykoupen˘ch – BÛh
navÏdy odstraní pláã, bolest a smrt
(Zj 21,4). Prokletí, které hfiích pfii-
nesl, bude nakonec odstranûno (Zj
22,3).

Pfii pohledu na pfiicházející den
HospodinÛv, v nûmÏ budou hfiích
a nekající hfií‰níci zniãeni, fiíká Petr
v‰em: „Jak svatû a zboÏnû musíte Ïít
vy, ktefií dychtivû oãekáváte pfiíchod
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Poznámky:

1. Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 7, str.
885.

2. Viz Questions on Doctrine, str. 495.
3. „KdyÏ bude ‰elma a fale‰n˘ prorok uvrÏen

do ohnivého jezera (Zj 19,20), ‘ostatní’ (Zj
19,21) nebo ostatek jeho následovníkÛ bu-
de pobit Kristov˘m meãem. To jsou králové,
vojevÛdci a ‘v‰ichni, páni i otroci’ (Zj 19,18).
Stejné skupiny lidí jsou vyjmenovány v dobû
‰esté peãeti, kdyÏ se usilují skr˘t pfied tváfií
Beránka (Zj 6,14-17), kdy nebesa zmizí, jako
kdyÏ se zavfie kniha, a kdy Ïádná hora ani
Ïádn˘ ostrov nezÛstane na svém místû. Tyto
texty popisují stejnou událost, která otfiese
zemí – KristÛv druh˘ pfiíchod.“
Kolik lidí postihne smrt (Zj 19,21)? Podle 13.
kap. 8. ver‰e knihy Zjevení budou na zemi
v dobû pfiíchodu pouze dvû skupiny: „Budou
pfied ní klekat v‰ichni obyvatelé zemû, jejichÏ
jména nejsou... zapsána v knize Ïivota.“ (Zj
13,8) Je tedy jasné, Ïe kdyÏ jsou „ostatní... po-
biti meãem“ (Zj 19,21), nepfieÏije nikdo, kro-
mû lidí, ktefií odolali ‰elmû, totiÏ tûch, jejichÏ
jména jsou zapsána v knize Ïivota.“ (SDA Bible
Commentary, rev. vyd., sv. 7, str. 885)

4. Srov. Questions on Doctrine, str. 500. Tento
kozel není zachráncem spravedliv˘ch.

5. Septuaginta pouÏívá tento v˘raz pro pfieklad
hebrejského v˘razu tehom, „hlubok˘“, v 1. kap.
ve 22. ver‰i knihy Genesis. To naznaãuje, Ïe
stav zemû bûhem milénia odráÏí pfiinejmen-
‰ím do urãité míry stav, ve kterém se zemû na-
cházela na poãátku, kdy „byla pustá a prázd-
ná a nad propastnou tÛní byla tma“. Viz SDA
Bible Commentary, rev. vyd., sv. 7, str. 879.

6. Skuteãnost, Ïe se ujali vlády, nemusí zname-
nat, Ïe na zemi Ïijí zlí lidé. BÛh dal na po-

ãátku Adamovi a Evû území, nad kter˘m mû-
li vládnout (Gn 1,26). Pfiedtím, neÏ zhfie‰ili,
panovali nad ãástí stvofiení, kterou jim BÛh
svûfiil. Není tfieba existence nepoddajn˘ch
bytostí k tomu, aby bylo moÏné vládnout.

7. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 7, str. 880.
8. Maxwell, God Cares (Boise, ID: Pacific Press,

1985), sv. 2, str. 500.
9. Popis sestoupení Nového Jeruzaléma v kni-

ze Zjevení nenaznaãuje pfiesn˘ ãas, kdy se-
stoupí, protoÏe v pfiedchozí kapitole vidíme
„mûsto, které miluje BÛh“ obklíãené armá-
dami ìábla. Tento obraz nás pfiivádí k závû-
ru, Ïe Nov˘ Jeruzalém by mûl sestoupit pfied
obnovením zemû.

10. Jména Góg a Magóg byla spojována s ne-
pfiáteli Izraele, ktefií se chystali zaútoãit na
BoÏí lid a na Jeruzalém po zajetí (viz Ez
38,2.14-16). RÛzná starozákonní proroctví
o Izraeli se nesplnila. Splní se v‰ak na du-
chovním BoÏím lidu. Stejnû i mocné nepfiá-
telské spojení, o kterém prorok Ezechiel
pfiedpovídal, Ïe pfiijde na Jeruzalém, najde
své naplnûní v okamÏiku, kdy BÛh dovolí sa-
tanovi s jeho armádami nespasen˘ch vytáh-
nout proti jeho lidu a mûstu, které miluje –
k závûreãné bitvû velkého sporu.

11. Questions on Doctrine, str. 505.
12. Srov. SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 4,

str. 708.
13. „Hell“, SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 579.
14. Viz „Hell“, SDA Dictionary, rev. vyd., str.

475.
15. Srov. Jeremjá‰ovo proroctví o zniãení Jeru-

zaléma neuhasiteln˘m ohnûm (Jr 17,27),
které se splnilo, kdyÏ Nebúkadnezar dobyl
mûsto (2 Pa 36,19). OheÀ hofiel, dokud ne-
bylo mûsto zniãeno, a potom uhasl.

16. Questions on Doctrine, str. 539.

BoÏího dne.“ Svou nadûji zaloÏil na
zaslíbení návratu JeÏí‰e Krista, proto
prohlásil: „Podle jeho slibu ãekáme
nové nebe a novou zemi, ve kter˘ch
pfieb˘vá spravedlnost. Proto, milo-

vaní, oãekáváte-li takové vûci, snaÏ-
te se, abyste byli ãistí a bez poskvrny
a mohli ten den oãekávat beze stra-
chu pfied BoÏím soudem.“ (2 Pt
3,11.13.14)
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Tisíciletí a konec hfiíchu
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17. William Temple, Christian Faith and Life
(New York: Macmillan, 1931), str. 81.

18. Srov. „Hell“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd.,
str. 475.
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Na nové zemi, kde pfieb˘vá spravedl-
nost, BÛh poskytne vykoupen˘m trval˘
domov, dokonalé prostfiedí pro vûãn˘
Ïivot, lásku, radost a vzdûlávání ve své
pfiítomnosti. BÛh sám tam bude pfieb˘-
vat se sv˘m lidem a utrpení ani smrt
tam uÏ nebude. Velk˘ spor skonãí a hfií-
chu jiÏ nebude. V‰echno Ïivé a neÏivé
bude zvûstovat, Ïe BÛh je láska. A BÛh
bude vládnout na vûky. Amen. (2 Pt
3,13; Iz 35; 65,17-25; Mt 5,5; Zj 21,1-
7; 22,1-5; 11,15).

Základní vûrouãné v˘roky, 27

Adventisté sedmého dne věří...

Asd.III  5.3.2010 11:53  Stránka 440



27
Poté, co se jeden chlapec „setkal“
se smrtí, s úlevou fiekl: „MÛj do-
mov je v nebi, ale nest˘ská se mi.“
Stejnû jako on i mnoho jin˘ch lidí
cítí, Ïe tváfií v tváfi smrti je nebe
lep‰í volbou neÏ „ono druhé mís-
to“, ale co se t˘ãe reality a podnû-
tÛ, Ïivotu tady a teì se tûÏko nûco
vyrovná. Kdyby názory mnoha lidí
o Ïivotû po smrti byly pravdivé, da-
ly by se takové pocity ospravedlnit.
Ale z popisÛ i náznakÛ Písma vy-
pl˘vá, Ïe radost, kterou BÛh pfii-
pravuje pro vykoupené, natolik
pfiesahuje Ïivot, kter˘ Ïijeme nyní,
Ïe vût‰ina lidí by neváhala vzdát se
tohoto svûta pro svût nov˘.

441
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Podstata nové zemû

Reálná skuteãnost. První dvû kapitoly
Bible vyprávûjí o BoÏím stvofiení do-
konalého svûta, kter˘ byl domovem
lidí. Poslední dvû kapitoly také ho-
vofií o BoÏím stvofiení dokonalého
svûta pro lidstvo – ale tentokrát se
jedná o znovustvofiení, obnovení ze-
mû od niãiv˘ch dÛsledkÛ hfiíchu.

Znovu a znovu Bible pfiipomíná,
Ïe tento vûãn˘ domov vykoupen˘ch
bude skuteãn˘m místem, které mo-
hou skuteãní lidé s tûlem a mozkem
vidût, sly‰et, dot˘kat se ho, okou‰et,
cítit, mûfiit, pfiedstavovat si, zkou-
mat a plnû proÏívat. Skuteãné nebe
BÛh pfiipraví na nové zemi.

Ve 3. kap. 2. listu Petrova je struã-
nû shrnut Biblick˘ základ tohoto
pojetí. Apo‰tol Petr mluví o pfied-
potopním svûtû jako o „tehdej‰ím
svûtû“, kter˘ byl zatopen. Druh˘
svût je „nynûj‰í zemû“, svût, kter˘
bude oãi‰tûn ohnûm, aby tak ustou-
pil tfietímu svûtu, ve kterém „pfieb˘-
vá spravedlnost“ (2 Pt 3,6.7.13).1

„Tfietí“ svût bude stejnû skuteãn˘ ja-
ko první dva.

Spojitost a rozdíl. V˘raz „nová zemû“
vyjadfiuje jak spojitost se souãasnou
zemí, tak i zfieteln˘ rozdíl.2 Petr
a Jan spatfiili starou zemi oãi‰tûnou
ohnûm od ve‰keré poskvrny a po-
tom zemi obnovenou (2 Pt 3,10-13;

Zj 21,1).3 Nová zemû je tedy pfiede-
v‰ím touto zemí, ne nûjak˘m jin˘m
místem. Aãkoli bude obnovena, zÛ-
stane znám˘m místem – domovem.
To je nádherné! Zemû v‰ak bude
nová v tom smyslu, Ïe BÛh ze zemû
odstraní kaÏdou poskvrnu, kterou
pfiinesl hfiích.

Nov˘ Jeruzalém

Nov˘ Jeruzalém je hlavním mûstem
nové zemû. V hebrej‰tinû název Je-
ruzalém znamená „mûsto pokoje“.
Pozemsk˘ Jeruzalém byl v‰ak málo-
kdy tím, co znamenalo jeho jméno,
ale Nov˘ Jeruzalém bude pfiesnû ztû-
lesÀovat tuto skuteãnost.

Spojovací ãlánek. V urãitém smyslu
mûsto spojuje nebe a novou zemi.
V prvé fiadû znamená v˘raz nebe
„oblohu“. Písmo pouÏívá toto slovo
ve vztahu k 1) atmosféfie (Gn 1,20),
2) hvûzdnaté obloze (Gn 1,14-17)
a 3) „tfietímu nebi“, kde se nachází
ráj (2 K 12,2-4). Z tohoto spojení
„nebe“ s rájem vypl˘vá, Ïe se stalo
synonymem ráje, místem, kde je
BoÏí trÛn a kde pfieb˘vá BÛh. Proto
v ‰ir‰ím slova smyslu Bible oznaãuje
BoÏí království, vládu i lid, kter˘ ji
ochotnû pfiijímá „nebesk˘m králov-
stvím“.

BÛh vysly‰í nad v‰echna oãekává-
ní prosbu z modlitby Pánû: „Pfiijì
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tvé království. StaÀ se tvá vÛle jako
v nebi, tak i na zemi,“ kdyÏ na tuto
planetu sestoupí Nov˘ Jeruzalém
(Zj 21,1.2). BÛh zemi nejen obnoví,
ale také ji povznese. Zemû pfiekroãí
postavení, které mûla pfied pádem
do hfiíchu a stane se hlavním mûs-
tem vesmíru.

Popis. Jan pouÏívá romantické v˘ra-
zy pro vyjádfiení krásy Nového
Jeruzaléma. Mûsto je jako „nevûsta
ozdobená pro svého Ïenicha“ (Zj
21,2). Jeho popis fyzick˘ch vlastnos-
tí mûsta vyjadfiuje, Ïe se jedná o sku-
teãné mûsto.

1. Jeho záfie. První konkrétní vlast-
ností, které si Jan v‰iml, kdyÏ se po-
díval na „nevûstu, choÈ Beránkovu“,
byla záfie mûsta (Zj 21,9.11). BoÏí
sláva ho ozafiovala natolik, Ïe svûtlo
slunce a mûsíce se stalo zbyteãn˘m
(Zj 21,23.24). Îádné temné ulice
nebudou hyzdit Nov˘ Jeruzalém,
protoÏe zdi a ulice budou prÛhled-
né a „noci tam uÏ nebude“ (Zj
21,25). „Nebudou potfiebovat svût-
lo lampy ani svûtlo slunce, neboÈ
Pán BÛh bude jejich svûtlem.“ (Zj
22,5)

2. Jeho stavba. BÛh pouÏije pro bu-
dování mûsta pouze nejlep‰í mate-
riály. Hradby jsou postaveny z jaspi-
su, „nejdraÏ‰ího drahokamu“ (Zj
21,11.18). Základy jsou ozdobeny
dvanácti rÛzn˘mi drahokamy: jaspi-

sem, safírem, chalcedonem, smarag-
dem, sardonyxem, karneolem, chry-
solitem, berylem, topasem, chryso-
prasem, hyacintem a ametystem (Zj
21,19.20).

Tyto drahokamy v‰ak nejsou hlav-
ním stavebním materiálem. Z vût‰í
ãásti BÛh zbudoval toto mûsto – je-
ho budovy a ulice – ze zlata (Zj
21,18.21) a pouÏil tento vzácn˘ kov
v tak hojné mífie, jako lidé pouÏívají
dnes beton. Toto zlato je jemnûj‰í
neÏ jaké známe, protoÏe Jan o nûm
fiíká, Ïe je to „ryzí zlato jako z prÛ-
zraãného kfii‰Èálu“ (Zj 21,18).

KaÏdou z dvanácti bran, které
umoÏÀují pfiístup do mûsta, tvofií jed-
na perla. „Perly jsou produktem utr-
pení: nejprve vnikne malé dráÏdivé
zrnko do lastury ústfiice, a toto malé
stvofiení pfietváfií sv˘m utrpením
dráÏdivé zrnko na tfipytivou perlu.
Brány jsou z perel. TvÛj i mÛj vstup
BÛh zajistil za cenu nekoneãného
osobního utrpení, kdyÏ v JeÏí‰i Kris-
tu smífiil v‰echno se sebou.“4

Skuteãnost, Ïe andûl, kter˘ uká-
zal Janovi mûsto, zmûfiil jeho zdi,
je stejnû v˘znamná jako seznam
materiálÛ, které byly pouÏity pfii
stavbû mûsta. To, Ïe zdi mohou b˘t
zmûfieny – mají svou v˘‰ku, ‰ífiku
a tlou‰Èku – dává modernímu ãlo-
vûku zamûfienému na informace
najevo, Ïe se jedná o skuteãné
mûsto.

Nová zemû
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3. Zásobování potravou a vodou.
Od BoÏího trÛnu, kter˘ je ve stfie-
du mûsta, teãe „fieka Ïivé vody“
(Zj 22,1). Po obou stranách fieky
je strom Ïivota. Jeho ovoce obsa-
huje Ïivotnû dÛleÏité prvky, které
lidstvo postrádalo od doby, kdy
Adam s Evou museli odejít ze za-
hrady Eden – je lékem proti stár-
nutí, vyãerpání i prosté únavû (Zj
22,2; Gn 3,22). Lidé, ktefií jedí
ovoce tohoto stromu, nepotfiebují
noãní spánek k tomu, aby si od-
poãinuli (srov. Zj 21,25), protoÏe
na nové zemi nebudou nikdy cítit
únavu.

Ná‰ vûãn˘ domov

Bible jasnû fiíká, Ïe zachránûní lidé
zdûdí tuto zemi (Mt 5,5; Î 37,9.29;
115,16). JeÏí‰ zaslíbil, Ïe pro své ná-
sledovníky pfiipraví „pfiíbytky“ v do-
mû svého Otce (J 14,1-3). Jak jsme
jiÏ poznamenali, Písmo umísÈuje
trÛn Otce i nebeské centrum do
Nového Jeruzaléma, kter˘ sestoupí
na tuto zemi (Zj 21,2.3.5).

Domov ve mûstû. Nov˘ Jeruzalém je
mûsto, ke kterému Abraham upínal
nadûji (Îd 11,10). Ve velkém mûstû
Kristus pfiipravuje „pfiíbytky“ (J 14,2)
nebo jak naznaãuje pÛvodní slovo –
„místo k pfieb˘vání“, skuteãn˘ do-
mov.

Domov na venkovû. Ale vykoupení
nebudou Ïít pouze uvnitfi Nového
Jeruzaléma. Zdûdí zemi. Ze svého
mûstského domova vyjdou do pfií-
rody, aby zde plánovali a stavûli své
domovy snÛ, aby zde pûstovali, sklí-
zeli a jedli úrodu (Iz 65,21).
Doma s Bohem a Kristem. Na nové
zemi se splní slib, kter˘ JeÏí‰ dal sv˘m
uãedníkÛm: „Vezmu vás k sobû,
abyste i vy byli, kde jsem já.“ (J 14,3)
Smysl vtûlení – „BÛh s námi“ – na-
konec dosáhne svÛj cíl. „Hle, pfiíby-
tek BoÏí uprostfied lidí, BÛh bude
pfieb˘vat mezi nimi a oni budou je-
ho lid; on sám, jejich BÛh, bude
s nimi.“ (Zj 21,3) Zde budou mít vy-
koupení pfiíleÏitost Ïít v pfiítomnos-
ti Otce a Syna a budou s nimi mít
spoleãenství.

Îivot na nové zemi

Jak˘ bude Ïivot na nové zemi?

Vláda s Bohem a Kristem. BÛh zapojí
vykoupené do záleÏitostí svého krá-
lovství. „Bude tam trÛn BoÏí a Be-
ránkÛv; jeho sluÏebníci mu budou
slouÏit... budou s ním kralovat na
vûky vûkÛ.“ (Zj 22,3-5; srov. 5,10)

Neznáme rozsah jejich vlády. MÛ-
Ïeme v‰ak pfiedpokládat, Ïe v˘znam-
nou ãástí poslání vykoupen˘ch v krá-
lovství bude jejich sluÏba jako Bo-
Ïích vyslancÛ ve vesmíru; budou
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svûdãit o své zku‰enosti s BoÏí lás-
kou. Jejich nejvût‰ím potû‰ením bu-
de oslavování Boha.

Fyzická ãinnost na nové zemi. Îivot
na nové zemi bude pfiíleÏitostí
i pro ty nejnároãnûj‰í. Jen zbûÏn˘
pohled na nejrÛznûj‰í ãinnost, do
které se budou moci vykoupení za-
pojit, probouzí na‰i touhu; pfiesto
se tím v‰ak nezaãínají vymezovat
na‰e moÏnosti.

JiÏ jsme se zmínili o zaslíbeních
Písma, Ïe vykoupení „vystavûjí do-
my a usadí se v nich“ (Iz 65,21).
Stavûní zahrnuje plánování, budo-
vání, zafiizování a moÏnost pfiestavû-
ní. A ze slova „usadit se“ lze usoudit
na celou ‰kálu ãinností souvisejí-
cích s kaÏdodenním Ïivotem.

Hlavním motivem celého Ïivota
na nové zemi je obnovení pÛvodní-
ho BoÏího plánu pro stvofiení.
V Edenu dal BÛh ãlovûku zahradu,
aby ji „obdûlával a stfieÏil“ (Gn 2,15).
JestliÏe na nové zemi, jak fiíká pro-
rok Izajá‰, budou vykoupení zaklá-
dat vinice, proã by nemohli peãovat
i o ovocné sady nebo obilná pole?
JestliÏe kniha Zjevení naznaãuje, Ïe
budou hrát na harfy, proã by ne-
mohli hrát na trubky nebo jiné ná-
stroje? Byl to vlastnû BÛh, kdo do
ãlovûka vloÏil touhu tvofiit a postavil
jej do prostfiedí neomezen˘ch moÏ-
ností (Gn 1,28-31).

Spoleãensk˘ Ïivot na nové zemi. Vel-
kou ãást na‰í radosti ve vûãnosti bu-
deme proÏívat ve spoleãenství.

1. Pfiátelé a rodina. Poznáme po
oslavení své pfiíbuzné a pfiátele pro-
mûnûné k BoÏímu obrazu? Po vzkfií-
‰ení JeÏí‰e Krista nemûli jeho uãední-
ci problém ho poznat. Marie rozpo-
znala jeho hlas (J 20,11-16), Tomá‰
jeho fyzick˘ vzhled (J 20,27.28)
a uãedníci jdoucí do Emaus jeho
zpÛsob jednání (L 24,30.31.35).
V nebeském království budou mít
Abraham, Izák i Jákob stále svá vlast-
ní jména i svou totoÏnost (Mt 8,11).
MÛÏeme bezpeãnû pfiedpokládat,
Ïe na nové zemi budou pokraãovat
na‰e vztahy s tûmi, které nyní známe
a milujeme.

Nebe se stává na‰í nadûjí právû pro
vztahy, ze kter˘ch se tam budeme ra-
dovat – nejen s na‰í rodinou a ny-
nûj‰ími pfiáteli. Hmotn˘ uÏitek „se
bude zdát niãím ve srovnání s vûã-
n˘mi hodnotami vztahÛ s Bohem
Otcem, na‰ím Spasitelem, Duchem
svat˘m, andûly a zachránûn˘mi z kaÏ-
dé rasy, kmene, jazyku i národu
a s na‰imi rodinami... JiÏ nebudou
naru‰ené osobnosti, rozbité rodiny,
zniãená spoleãenství. V‰ude zavlád-
ne neporu‰enost a zdraví. Fyzická
i du‰evní jednota uãiní z nebe místo
dokonalého naplnûní.“5

„Láska a soucit, které BÛh vloÏil
do lidského srdce, se tam projeví
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nejplnûji a neju‰lechtileji. âisté
spoleãenství se svat˘mi bytostmi,
harmonick˘ spoleãensk˘ Ïivot se
vzne‰en˘mi andûly i tûmi, kdo byli
ve v‰ech dobách Bohu vûrni... – to
v‰echno bude pfiispívat ke ‰tûstí vy-
koupen˘ch.“6

2. ManÏelství? Nûktefií z Kristo-
v˘ch souãasníkÛ vyprávûli pfiíbûh
o Ïenû, která opakovanû ovdovûla
a mûla dohromady sedm muÏÛ.
Ptali se JeÏí‰e, ãí manÏelkou bude
po vzkfií‰ení. Není tfieba mít velkou
pfiedstavivost, abychom pochopili
nekoneãné problémy, které by
vznikly, kdyby byly v nebesích obno-
veny manÏelské svazky z této zemû.
Kristova odpovûì odhaluje BoÏí
moudrost: „Po vzkfií‰ení se lidé ne-
Ïení ani nevdávají, ale jsou jako ne-
be‰tí andûlé.“ (Mt 22,30)

Budou tedy vykoupení ochuzeni
o dobrodiní, které je jiÏ nyní spoje-
no s manÏelstvím? Na nové zemi
nebudou vykoupení pfiipraveni o Ïád-
né poÏehnání! BÛh slíbil, Ïe „Ïádné
dobro neodepfie tûm, kdo Ïijí bezú-
honnû“ (Î 84,12). Pokud je to prav-
dou v tomto Ïivotû, o kolik víc to
bude platit v budoucím Ïivotû.

Podstatou manÏelství je láska.
Projevy lásky jsou v˘razem vnitfiní
radosti. Písmo fiíká: „BÛh je láska“
a dodává – „vrcholem radosti je b˘t
s tebou, ve tvé pravici je neskonalé
blaho“ (1 J 4,8; Î 16,11). Na nové

zemi nikdo nebude proÏívat nedo-
statek lásky, radosti a potû‰ení. Ni-
kdo se zde nebude cítit osamûl˘,
opu‰tûn˘ nebo nemilovan˘.

MÛÏeme vûfiit, Ïe milující Stvofii-
tel, kter˘ ustanovil manÏelství pro-
to, aby pfiiná‰elo radost na tomto
svûtû, pfiipravil je‰tû nûco lep‰ího
pro budoucí svût – nûco, co bude
lep‰í neÏ manÏelství, stejnû jako bu-
de nov˘ svût lep‰í neÏ je tento.

Intelektuální Ïivot na nové zemi

Du‰evní obnova. „Jeho listí [stromu
Ïivota] má léãivou moc pro v‰echny
národy.“ (Zj 22,2) Uzdravení, o kte-
rém mluví kniha Zjevení, znamená
více neÏ jen „léãit“; je také „obno-
vou“, protoÏe jiÏ nikdo neonemoc-
ní (Iz 33,24.20). KdyÏ budou jíst ze
stromu Ïivota, zbaví se tûlesné a du-
‰evní zaostalosti, která byla po stale-
tí dÛsledkem hfiíchu; budou obno-
veni k BoÏímu obrazu.

Neomezené moÏnosti. Vûãnost nabízí
neomezené rozumové obzory. Na
nové zemi – „lidé obdafiení nesmr-
telností tam budou nad‰enû studo-
vat divy stvofiitelské moci a tajemství
zachraÀující lásky. Nebude tam
krut˘ nepfiítel, kter˘ by je svádûl,
aby zapomnûli na Boha. KaÏdá vlo-
ha se bude rozvíjet a kaÏdá schop-
nost zdokonalovat. Pfiijímání no-
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v˘ch poznatkÛ neunaví mysl a nevy-
ãerpá tvÛrãí sílu. Bude moÏno rea-
lizovat nejvelkolepûj‰í díla, uskuteã-
nit nejvzne‰enûj‰í tuÏby, splnit nej-
krásnûj‰í cíle. Pfiesto stále zÛstanou
nové v˘‰iny, které bude moÏno zdo-
lávat, nové divy hodné obdivu, nové
pravdy, které bude moÏno odhalo-
vat a nové úkoly, které budou rozví-
jet síly mysli, du‰e i tûla.“7

Duchovní ãinnost na nové zemi. Bez
Krista by vûãn˘ Ïivot nemûl smysl.
Po celou vûãnost budou vykoupení
stále více touÏit po Kristu – po lep-
‰ím pochopení jeho Ïivota a díla,
po hlub‰ím spoleãenství s ním, po
pfiíleÏitosti svûdãit nepadl˘m svû-
tÛm o jeho neskonalé lásce, po cha-
rakteru, kter˘ by se mu je‰tû více
podobal. Vykoupení budou Ïít pro
Krista a s ním. V nûm zÛstanou na-
vÏdy plnû spokojení.

Sám JeÏí‰ Kristus Ïil, aby slouÏil
(Mt 20,28) a své následovníky po-
volal ke stejnému Ïivotu. Spolu-
práce s JeÏí‰em jiÏ nyní je sama o so-
bû odmûnou. Vztah, kter˘ se takto
rodí, navíc nabízí vût‰í poÏehnání
a pfiednost spolupracovat s ním na
nové zemi. Tam s velkou radostí
a uspokojením „mu budou jeho slu-
Ïebníci slouÏit“ (Zj 22,3).

Aãkoli budou mít vykoupení
pfiednost zkoumat BoÏí pokladnici
pfiírody, tím nejoblíbenûj‰ím vûd-

ním oborem bude vûda o kfiíÏi. In-
telektuální schopnosti budou ob-
noveny tak, jak BÛh pÛvodnû za-
m˘‰lel a bez zaslepenosti hfiíchem
budou vykoupení schopni vnímat
duchovní pravdy zpÛsobem, po kte-
rém zde pouze touÏí. Pro vykoupe-
né se spasení, jehoÏ hloubka, ‰ífika
a v˘‰ka pfiesahuje ve‰kerou pfiedsta-
vivost – stane námûtem pro studi-
um a oslavování Boha po celou vûã-
nost. Takové studium jim pomÛÏe
poznat je‰tû vût‰í hloubku pravdy,
která je v JeÏí‰i Kristu.

KaÏd˘ t˘den se budou vykoupení
setkávat k sobotní bohosluÏbû:
„V kaÏd˘ den odpoãinku, pfiijde se
sklonit ve‰keré tvorstvo pfiede
mnou, praví Hospodin.“ (Iz 66,23)

Nebude jiÏ víc...

KaÏdé zlo bude vykofiûnûno. Nejra-
dostnûj‰í zaslíbení t˘kající se nové
zemû hovofií o tom, co tam nebude.
„A smrti jiÏ nebude, ani Ïalu ani
náfiku ani bolesti uÏ nebude – ne-
boÈ co bylo, pominulo.“ (Zj 21,4)

V‰echno zlo navÏdy zmizí, proto-
Ïe BÛh odstraní kaÏdou formu hfií-
chu, pfiíãinu v‰eho zlého. Písmo se
zmiÀuje o stromu Ïivota, kter˘ bu-
de souãástí nové zemû, ale ani jed-
nou nefiíká, Ïe zde bude strom po-
znání dobrého a zlého nebo nûjak˘
jin˘ prostfiedek poku‰ení. Na této
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dobré zemi nebudou muset kfiesÈa-
né bojovat proti svûtu, tûlu nebo
ìáblu.

Zárukou, Ïe nová zemû zÛstane
„nová“ navzdory pfiílivu pfiistûhovalcÛ
z hfiíchem zneãi‰tûné, staré planety
zemû, je skuteãnost, Ïe BÛh vylouãí
v‰echny, kdo jsou „zbabûlci, nevûrní,
neãistí, vrahové, cizoloÏníci, zaklína-
ãi, modláfii a v‰ichni lháfii“ (Zj 21,8;
22,15). Musí to uãinit, protoÏe hfiích
niãí v‰e kamkoli pfiijde.

„Odstraní kaÏdou stopu prokle-
tí... ZÛstane jediná pfiipomínka:
Ná‰ Vykupitel navÏdy ponese stopy
po svém ukfiiÏování. Na jeho ranû-
né hlavû, v jeho boku, na jeho ru-
kou a nohou zÛstanou jediné stopy
krutého díla, které pÛsobí hfiích.
Prorok popsal Krista v jeho slávû
takto: ‘Záfií jako svûtlo, po stranû
má rohy, v nichÏ je skryta jeho síla.’
(Abk 3,4) ...Po nekoneãné vûky bu-
dou rány Golgoty Krista chválit
a hlásat jeho moc.“8

Minulé vûci nebudou pfiipomínány.
Prorok Izajá‰ fiíká, Ïe na nové zemi
„vûci minulé nebudou pfiipomínány,
nevstoupí na mysl“ (Iz 65,17). Z kon-
textu je patrné, Ïe vykoupení zapo-
menou na minulá souÏení (viz Iz
65,16). Nezapomenou na dobré vû-
ci, jeÏ BÛh uãinil, na hojnou milost,
kterou je spasil, jinak by cel˘ boj
s hfiíchem byl marn˘. Zku‰enost vy-

koupen˘ch s Kristovou zachraÀující
milostí bude podstatou jejich svû-
dectví po celou vûãnost.

Kromû toto jsou dûjiny hfiíchu dÛ-
leÏit˘m prvkem v uji‰tûní, Ïe „sou-
Ïení uÏ podruhé nenastane“ (Na
1,9). Pomy‰lení na tragické dÛsled-
ky, které pfiinesl hfiích, bude slouÏit
jako trvalá zábrana kaÏdému, kdo
by mûl poku‰ení znovu si zvolit tuto
sebevraÏednou cestu. I kdyÏ minulé
události slouÏí dÛleÏitému zámûru,
ovzdu‰í nebes odstraÀuje bolest
z tûchto hrozn˘ch vzpomínek. Je
zaslíbeno, Ïe vzpomínky na nû ne-
budou ve vykoupen˘ch vyvolávat v˘-
ãitky svûdomí, lítost, zklamání, Ïal
nebo trápení.

V˘znam víry v nové stvofiení

Víra v uãení o nové zemi pfiiná‰í
kfiesÈanÛm nûkolik velmi praktic-
k˘ch dÛsledkÛ.

Podnûcuje vytrvalost. Kristus „pro ra-
dost, která byla pfied ním, podstou-
pil kfiíÏ“ (Îd 12,2; pozn. b). Apo‰tol
Pavel obnovoval svou odvahu tím,
Ïe pfiem˘‰lel o budoucí slávû: „Proto
neklesáme na mysli... Toto krátké
a lehké souÏení pÛsobí pfienesmír-
nou váhu vûãné slávy.“ (2 K 4,16.17)

Pfiiná‰í radost a jistotu odmûny. Sám
Kristus fiekl: „Radujte se a jásejte,
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protoÏe máte hojnou odmûnu v ne-
besích.“ (Mt 5,12) Pavel tuto my‰-
lenku opakuje: „JestliÏe jeho dílo vy-
drÏí, dostane odmûnu.“ (1 K 3,14)

Dává sílu proti poku‰ením. To, Ïe
MojÏí‰ „upíral svou mysl k budou-
cí odplatû“, mu dodalo sílu zfiek-
nout se pfiíjemného Ïivota „v hfií-
chu“ i „v‰ech pokladÛ Egypta“ (Îd
11,25.26).

Je pfiedzvûstí nebe. KfiesÈanovou od-
mûnou není pouze budoucnost (Ef
1,14). Kristus fiíká: „Zaslechne-li kdo
mÛj hlas a otevfie mi, vejdu k nû-
mu.“ (Zj 3,20) „KdyÏ JeÏí‰ Kristus
pfiichází, vÏdy s sebou pfiiná‰í ne-
be.“ Spoleãenství s ním „je nebe
v srdci; je to poãátek slávy, závdavek
spasení“.9

Vede k vût‰ím v˘sledkÛm. Nûktefií lidé
povaÏují kfiesÈany za natolik zahle-
dûné do nebe, Ïe pro pozemsk˘ Ïi-
vot jsou zcela nepouÏitelní. Je to
v‰ak právû víra v budoucí Ïivot, kte-
rá kfiesÈanÛm dává pevn˘ základ, ze
kterého mohou h˘bat svûtem. Jak
poznamenává C. S. Lewis: „Pfii sle-
dování dûjin zjistíte, Ïe kfiesÈané,
ktefií uãinili nejvíce pro souãasn˘
svût, byli právû ti, ktefií nejvíc mysle-
li na svût budoucí... Od té doby, co
kfiesÈané pfiestali myslet na svût bu-
doucí, ztratili vliv i na tento svût.

Zamûfite se na nebe a najdete
v nûm i zemi; zamûfite se na zemi
a nebudete mít ani jedno.“10

„Moudr˘ ãlovûk se bude více vû-
novat tomu, aby vytesal sochu z mra-
moru, neÏ aby postavil snûhulá-
ka.“11 KfiesÈan, kter˘ chce Ïít navûky
bude pfiirozenû peãlivûji proÏívat
svÛj Ïivot (a tak tvofiivûji ovlivní spo-
leãnost) neÏ ãlovûk, kter˘ se domní-
vá, Ïe se narodil proto, aby jednou
ode‰el.

„Zájem o nebeské vûci, které pfii-
cházejí z podnûtu Ducha svatého, má
úÏasnou promûÀující moc. âlovû-
ka povzná‰í a zu‰lechÈuje. Roz‰ifiu-
je jeho schopnost vidût souvislosti
a ãlovûk pak lépe doceÀuje vzá-
jemn˘ pomûr a hodnotu vûcí vidi-
teln˘ch i neviditeln˘ch.“12

Zjevuje BoÏí charakter. Svût, jak ho
dnes vidíme, hrubû zkresluje BoÏí
charakter i jeho pÛvodní plán s tou-
to planetou. Hfiích natolik naru‰il
pozemsk˘ ekosystém, Ïe mnoho lidí
si jen stûÏí dokáÏe pfiedstavit spoje-
ní mezi tímto svûtem a rájem po-
psan˘m v 1. a 2. kap. knihy Genesis.
Dne‰ní Ïivot charakterizuje stál˘
boj o pfieÏití. Dokonce ani Ïivot vû-
fiícího ãlovûka, kter˘ bojuje proti
svûtu, tûlu a ìáblu nepfiedstavuje
pfiesnû BoÏí pÛvodní plán. To, co
BÛh pfiipravil pro vykoupené – svût
nedotãen˘ satanov˘m vlivem, svût,
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ve kterém vládnou BoÏí zámûry,
nám poskytuje vûrnûj‰í obraz jeho
charakteru.

Pfiitahuje nás k Bohu. Bible popisuje
novou zemi proto, aby pfiitáhla nená-
boÏenské lidi ke Kristu. KdyÏ jeden ãlo-
vûk sly‰el, Ïe „zemû, obnovená do
rajské krásy, tak skuteãné jak sku-
teãná ‘je souãasná zemû’, má b˘t
koneãn˘m domovem v‰ech vykou-
pen˘ch“, kde lidé budou „osvobo-
zeni od v‰eho zármutku, bolesti
a smrti a poznají a uvidí kaÏdého
tváfií v tváfi“, horlivû proti tomu pro-
testoval.

„To pfiece nemÛÏe b˘t: to je pfies-
nû to, co by svûtu vyhovovalo, právû
to by chtûli bezboÏní.“

Mnoho lidí „se domnívá, Ïe nábo-
Ïenství... s vidinou koneãné odmûny
je nûco, po ãem svût vÛbec nemÛÏe
touÏit; proto kdyÏ se mluví o nûjakém
stavu ‰tûstí, po kterém lidské srdce
po pádu do hfiíchu opravdovû touÏí,
mají takoví lidé dojem, Ïe to nemÛÏe
b˘t souãástí pravého náboÏenství.“13

Nic není pravdû vzdálenûj‰í.
BÛh nám sdûlil, co pfiipravil pro

lidi, ktefií ho milují. Smyslem toho
je pfiitáhnout k sobû lidi, ktefií jsou
pfiili‰ zamûstnáni tímto svûtem, aby

jim pomohl rozeznat hodnotu bu-
doucího svûta a dal jim alespoÀ let-
mo zahlédnout krásy, které pfiipra-
vil laskav˘ Otec.

Navûky nové

Na této staré zemi se ãasto fiíká:
„V‰echno dobré má svÛj konec.“ To
nejlep‰í na radostné zvûsti o nové
zemi je, Ïe nikdy neskonãí. Potom
zazní slova chorálu „Haleluja“:
„Vlády nad svûtem se ujal ná‰ Pán
a jeho Mesiá‰; a bude kralovat na
vûky vûkÛ.“ (Viz Zj 11,15; srov. Da
2,44; 7,27.) A Písmo fiíká, Ïe se k té-
to písni pfiipojí v‰echno stvofiení:
„Tomu, jenÏ sedí na trÛnu, i Berán-
kovi dobrofieãení, ãest, sláva i moc
na vûky vûkÛ!“ (Zj 5,13)

„Velk˘ spor mezi dobrem a zlem
skonãil. Není uÏ hfiíchu ani hfií‰ní-
kÛ. Cel˘ vesmír je ãist˘. V celém ne-
zmûrném stvofiení vládne soulad
a ‰tûstí. Od Boha, kter˘ v‰echno
stvofiil, proudí Ïivot, svûtlo a ‰tûstí
do v‰ech stran nekoneãného pro-
storu. Od nejmen‰ího atomu aÏ po
nejvût‰í vesmírná tûlesa v‰echno Ïi-
vé i neÏivé, v nezkalené kráse a do-
konalé radosti hlásá, Ïe BÛh je lás-
ka.“14
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Poznámky:
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147, 149, 152, 171, 222, 223, 224, 248, 316,
377, 384

H
Hades (hrob) 416, 423 (pozn. 6)
Hagia (svatynû) 387 (pozn. 1)
Hazardní hry 339
Hermeneutika, viz Písmo svaté, v˘klad
Hnûv, BoÏí, viz BÛh, hnûv
Homosexualita 360
Hfiích, pÛvodce 118

– pÛvod 118-123
– pfiirozenost a následky 119-121, 133-135
– vym˘cení 122-123, 450

Hudba 339, 347 (pozn. 17)

Ch
Chování, kfiesÈanské

– principy 343, 344
– smûrnice 344, 345
– spasení, vztah k 334
– zdraví a 335-343

J
Jahve 40, 47 (pozn. 3), 67
Jednota, v církvi

– biblické uãení 216-220
– dosaÏení 220-225
– duchovní dary 221, 254-256, 258
– rozmanitost 216-220
– základ 221

JeÏí‰ Kristus
– autorita Písma a JeÏí‰ Kristus 31, 32
– BoÏí Beránek 61, 77, 144,
– druh˘ Adam 69, 70, 74, 106, 124, 150
– dvû pfiirozenosti 65-76
– milost zjevená jeho prostfiednictvím 144-146
– nabídka smífiení 61, 146, 147
– obhájce 90, 384-386
– pokofiení 77, 79
– pomazání 64, 65, 233, 242
– pozemská sluÏba 63-65, 76

– Prostfiedník 46, 47, 73, 76-78, 90, 378
– Skála 175, 176, 407
– smírná smrt, v˘znam 24, 25, 143, 144, 148, 

149, 249
– Spasitel 60-65, 183, 195, 196
– spásná sluÏba, její v˘sledky 152-154
– stfied Písma 25
– Veleknûz 73, 77, 78, 371-387
– vzkfií‰ení, a spasení 65, 152
– vzor 73, 74, 151, 152
– základ pfiijetí u Boha, jedin˘ 170, 171
– zástupce lidstva 150
– zástupn˘ trest 59-61, 73
– Zprostfiedkovatel 125, 126
– Ïivot, spása 152
viz téÏ BÛh, Syn

Jistota 151, 152, 163, 245, 395

K
Kazatel, úloha 258
Koinonia (spoleãenství) 180, 181
Království slávy 80, 398, 428, 429

– milosti 78-80, 135
Kristus, viz JeÏí‰ Kristus, BÛh, Syn
Krvesmilstvo 358, 359
KfiíÏ, v˘znam, viz Golgota
Kfiest

– dÛleÏitost 228, 229
– kfiest dûtí, NZ neuãí 236
– opûtovn˘ kfiest 239 (pozn. 21)
– ovoce 236, 237
– pfiedpoklady 234-236
– vstup do církve 185, 234-236
– v˘znam 231-234
– za mrtvé 238 (pozn. 6)
– zpÛsob 230, 231

L
Láska a spravedlnost 427
Legalizmus (zákonictví) 153, 154, 180, 317 (po-

zn. 22)
Literatura 337
Lucifer 118, 134, 140 (pozn. 1)

viz téÏ satan

M
ManÏelství, a rodina

– ãlenové 360-366
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– dûti 363-365
– instituce manÏelství 103, 352-356
– monogamie, pÛvodní zámûr 357
– na nové zemi 445, 446
– „netáhnout jho“ 354
– odchylky od BoÏího ideálu 357-360
– rodiãe 361-363
– ‰ir‰í rodina 365, 366
– úãinky hfiíchu na 356, 357, 405

Maso, pokrmy
– ãisté a neãisté 340, 341, 348 (pozn. 27)

Matka 362, 363
Mesiá‰, viz JeÏí‰ Kristus, BÛh Syn
Milost, prostfiednictvím Krista 127, 144-146, 

150-154
– kaÏdodenní potfieba 28
– spasitelná 144-146, 290-292, 309
viz téÏ Smlouva milosti

Misie, motivace 154
Monogenes (jednorozen˘, jedin˘) 81 (pozn. 7)

N
Nebe 448, 449
viz téÏ Zemû, nová
Nedûle, zachovávání 310-314, 317 (pozn. 28)
Nefe‰ (du‰e, bytí) 112, 113
Nesmrtelnost, BoÏí dar 412, 413

– podmínûná 117, 118, 412, 413
– pfiijetí 414

Nicdaq (vícev˘znamové slovo) 390 (pozn. 36)
Nov˘ Jeruzalém 428-432, 442-444

O
Obûti, desátky 323-327

viz téÏ Správcovství
Obnova 169
Obrácení (znovuzrození) 234, 235, 286, 287
Obraz ‰elmy 210, 211
Obraz BoÏí 115-118, 351-353
Odûv 341-343
Odmûna, hodnota víry v odmûnu 448-450
Odpadnutí, v kfiesÈanství, jeho vznik a rÛst 196-

199, 312
Odpoãinek, poÏehnání 337-339

– BoÏí odpoãinutí 97
Odpu‰tûní 52, 61, 121, 127, 144-148, 151, 153,

158, 163, 168, 232, 244, 375-377, 379, 382
Oslavení 164, 168-170

Ospravedlnûní 127, 153, 157-162, 167-171, 202,
203, 211, 232, 308, 376

Ostatky, jejich poslání
– definice 204, 205
– charakteristické znaky 205-207, 267-269
– odpadnutí a reformace 196-204
– poslání 205-212
– vznik 206, 207

Otec, hlava a knûz rodiny 361, 362

P
Pád, ãlovûka 70, 73, 74, 106, 118-124, 134, 135
PapeÏ, pÛvod názvu  212 (pozn. 4)
PapeÏství 198, 199, 212 (pozn. 5), 404
Peklo 434-437
Písmo svaté

– autorita 31-33, 138, 274
– autorství 25, 26
– inspirace 26-30
– jedineãnost 23, 24, 25, 27
– jednota 33, 34
– JeÏí‰ Kristus, centrum 25, 138, 139
– kánon je uzavfien˘ 269
– neomylnost 22, 30, 202, 203, 275
– pfiesnost 30
– tradice a 32, 202, 203
– úloha Ducha svatého 25-27, 32, 33, 90, 91
– v˘klad 24, 25, 32-34 (pozn. 5), 38, 39, 138, 

274, 275
Pokání 61, 89, 90, 126, 127, 149, 150, 158, 159,

184, 231, 232, 235, 246
Poku‰ení, Kristus a 70-73, 75
Polygamie 357
Poslu‰nost 73, 90, 127, 282-288, 294-296, 343, 344

– Kristus a 136, 137, 151, 153, 159, 160, 294, 375
– láska a 136, 235, 294-296

Poselství
– prvního andûla 207, 208
– druhého andûla 209, 210
– tfietího andûla 210-212
viz téÏ Trojandûlské poselství

Posvûcení 157, 158, 162-168, 308, 344, 345, 376
– vliv Ducha svatého 90, 92

Presbyteros (star‰í) 188, 189
Princip den za rok 64, 65
Propast, bezedná 430
Pfiedurãení, a lidská svoboda 42, 43
Pororoctví

– 1260 dní 195, 196, 199, 203-206, 211, 268, 403
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– 2300 dní 381-384
– 70 t˘dnÛ 63-65, 81 (pozn. 1), 382, 383
– doba konce 206
– mal˘ roh (Dn 7) 210, 289-296, (Dn 8) 210, 

380, 381, 384
– oãi‰Èování svatynû 378-384
– o Kristu 60-62, 148, 149
– porovnávací schéma 409
– pfiedobraz-skuteãnost (typ-antityp) 65, 76-78,

199
– socha z Dn 2 380, 381, 398, 399
– úkol 30

Proroctví, dar proroctví
– pobiblické období 269, 270
– poslední dny 266-269
– úloha v Církvi adventistÛ 271-276

– v biblick˘ch dobách 264-266
– zkou‰ka pravosti 270, 271
viz téÏ Dary, duchovní

Prozfietelnost, BoÏí, a lidská svoboda 42, 43
Pfiíchod (advent), druh˘ 396-407

– jistota 395, 396
– pfiipravenost 406, 407
– úãinky 399, 400, 427-430
– znamení 205-207, 400-406
– zpÛsob 396-399

Pfiijetí 162,169
Pfiikázání, BoÏí 205,206
Pfiikázání, Desatero

– historiská kréda 297 (pozn. 15)
– mûfiítko soudu 286-290
– poslu‰nost 294-296
– poÏehnání 294,295
– KristÛv pfiíklad 293-295
– podstata 282-285
– pozitivní zákon 283, 284
– pfied Sínají 288, 289, 297 (pozn. 16)
– sobota, peãeÈ 302, 303
– smysl 285-288
– trvalá platnost 288-290
– vztah k evangeliu 290-294

– k ceremoniálnímu zákonu 289, 291-294

R
Reformace, protestanská 199-204

– vûrouãné body 200-202
Rodina 360-366

– dûti 363-365
– matka 360, 361

– otec 361, 362
– ‰ir‰í 365, 366

Rozvod 359, 360

S
Satan, bûhem tisíciletí 430

– pÛvodce hfiíchu 118
viz téÏ Lucifer

Schémata, prorocká
– 70 t˘dnÛ 64
– 2300 dní 383
– ke knize Daniel 409
– tisíciletí 428

Skutky, viz Víra, vztah ke skutkÛm
Svobodní 365, 366
Smífiení 61, 92, 146-149, 152, 153
Smírná obûÈ 147, 148
Smlouva

– Kristus, ruãitel 126, 136
– milosti 126-128 (pozn. 11), 135, 136, 232, 

233, 248, 291,      303
– nová 78, 105, 126, 127, 128 (pozn. 11), 181,

233, 236, 246, 248, 360, 379, 382
– uzavfiení nové 126, 127

– pfied stvofiením 125, 126
– stará 105, 128 (pozn. 11), 246, 248
– ve SZ 51

Smrt, vzkfií‰ení
– nesmrtelnost, vztah k 412-414
– podmínûná nesmrtelnost 412, 413, 422 

(pozn. 2)
– podstata a místo 414-420
– první a druhá 150, 419, 420, 429,435-437
– spánek 414, 415
– texty, vysvûtlení nûkter˘ch textÛ 423, 424 

(pozn. 7)
– následek hfiíchu 119, 120

Sobota, sedm˘ den
– na Nové zemi 447
– obnova 314,315
– památník stvofiení 102, 103, 210-212
– v celém Písmu 300-310

– apo‰tolové 304-306
– Kristus, Stvofiitel a Pán soboty 303, 304
– BoÏí skutky pfii stvofiení 300, 301
– peãeÈ Desatera 301-303

– v˘znam 306-310
– zábrana proti modlosluÏbû 302
– zachovávání 315, 316, 318 (pozn. 50)
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– legalizmus 317 (pozn. 22)
– od páteãního do sobotního západu slunce

315
– zmûna, snaha o zmûnu 310-315

Soboty, v˘roãní 303, 305, 316 (pozn. 1)
Sola Scriptura (jedinû Písmo) 274, 313
Spasení, zku‰enost spasení

– budoucnost a 168-171
– dar Krista 74, 75, 151, 152, 168-171, 202,

203
– KristÛv Ïivot a 151, 152
– Kristova smrt a 147-150
– Kristovo vzkfií‰ení a 152
– kfiest a 229
– minulost a 158-163
– pfiítomnost a 163-168
– prorocká dramatizace 61
– stvofiení a 105, 106
– zamûfiení na 46, 47
– úloha Trojice 46, 47, 144, 145
– ze skutkÛ 201, 202

Správcovství
– definice 322
– KristÛv pfiíklad 327
– poÏehnání 328, 329
– první a druh˘ desátek v Izraeli 330 (pozn. 8)
– spravování hmotného majetku 323-327

– v˘poãet desátku 329 (pozn. 7)
– Ïivotní prostfiedí 103, 104, 117, 327

Spravedlnost
– BoÏí 151
– Kristova 150, 151, 159, 160, 180, 246, 386
– lidská 145, 146, 151
– z víry 207, 210, 211, 232, 308, 309
viz téÏ Spasení, zku‰enost spasení

Star‰í – biskup 188, 189
Strava, poÏehnání

– zmûny, postupné 340, 341
– ãisté a neãisté pokrmy 340, 341, 348 (pozn. 

29 a 30)
– pÛvod 340

Stfiídmost, bez drog a dráÏdidel, poÏehnání 336,
337

Stvofiení
– biblická zpráva 97-100
– Desatero 100
– délka dní 99, 100
– pokraãující stvofiení 104, 105
– nové 105, 123
– ãlovûka 109-111, 352, 353

– Stvofiitel, jeho vlastnosti 100, 101
– BoÏí Syn, aktivní ãinitel pfii 50, 66, 101

– smysl a v˘znam 101-104
Soud, závûreãn˘ 290, 376-378, 379, 380-382

– hodina BoÏího soudu 205, 207, 376, 402
– pfiíprava na 386, 387
– tfii fáze 376
– úloha Boha-Otce na 49, 50
– vy‰etfiující 376, 379-385, 389 (pozn. 29 a 30)

Spiritizmus 272, 417-419
Svatostánek, svatynû, Kristovo knûÏství

– fáze sluÏby, dvû 374, 388 (pozn. 9), 391 (po-
zn. 35)

– list ÎidÛm, kniha o 387, 388 (pozn. 1-4)
– nebeská svatynû, dÛkazy 372, 373, 387, 388 

(pozn. 1-4)
– nebeská, Kristova sluÏba 373-378, 430
– pozemská, sluÏby ve 61, 149, 373
– prostfiednická sluÏba knûze 374-376
– proroctví, vztah k 378-384

– pomazání 378, 379
– oãi‰Èování 376, 377, 379-384, 390 (pozn. 36)

– schéma 376
– v˘znam ve velkém sporu 384-387
– zástupná obûÈ 373, 374
– zobrazení posledního soudu 376-378

Svûdectví JeÏí‰ovo
– smûrnice k rozpoznání 270, 271

Svûdomí 286

Š
·elma, znamení 210-212

T
Tabák 336, 346 (pozn. 10)
Tanec 339, 347 (pozn. 18)
Tûlesná práce 103
Teologie, poslání 139
Tisíciletí

– události na zaãátku 427-430
– události bûhem 430-432
– události na konci 432-438

Trojandûlské poselství 207-212, 402-404
Trojice, viz BoÏí Trojice

U
Um˘vání nohou, ustanovení 242-245
Utrpení, v˘klad 139, 140
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V
Veãefie Pánû

– jak ãasto 251 (pozn. 19)
– obfiad um˘vání nohou 242-245
– odli‰nost od m‰e 200, 201
– otevfiená pro v‰echny kfiesÈany 249, 250
– pfiedpoklady úãasti 249, 250
– víno, nekva‰né 246, 247, 251 (pozn. 7)
– v˘znam 245-249

Vegetariánství 339, 340, 347 (pozn. 20)
Velk˘ spor

– konec 450
– pÛvod 134-136
– ústfiední problém 136-139
– vztah Krista k 138, 139
– v˘znam 139, 140

Víra, JeÏí‰ova 205
Víra, vztah ke skutkÛm 136, 153, 160, 161
Vina 121, 148, 159, 163
Víno, v Písmu 346, 347 (pozn. 13)
Vykoupení 61, 78, 105, 126, 149, 150, 158, 162,

169, 170, 395, 430, 431
Vyznání 158, 235, 245, 379
Vzkfií‰ení, Kristovo 152, 420, 421

– k odsouzení 432
– první 428, 429
– v‰eobecné, dvû rozdílné události 421, 422
viz téÏ Smrt, a vzkfií‰ení, Tisíciletí

W
Whiteová, Ellen Gould 271-276

– spisy, vztah k Písmu  274-276
viz téÏ Proroctví, dar proroctví

Z
Zákon BoÏí

– existoval pfied pádem 104
– nezmûniteln˘ 120
– obhájen˘ JeÏí‰em Kristem 153
– podkopávání autority 136, 211
viz téÏ Pfiikázání, Desatero

Zásady, kfiesÈanské, viz Chování
Zem, nová

– duchovní ãinnost 447
– manÏelství 446
– podstata manÏelství na 446
– pfiíbytky na 444
– spoleãensk˘ Ïivot na 445, 446
– tûlesná aktivita 445
– zjevuje BoÏí charakter 449, 450
– zlo odstranûno 448
viz téÏ Tisíciletí

Zjevení, v‰eobecné 24
– zpÛsob a obsah 28
– nové 181
– postupné 33, 34
– zvlá‰tní 24, 25

Zlo, viz Hfiích

Ž
Îivot vûãn˘, dar 163

– nov˘, v Kristu 123, 163
– posvátnost 104
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