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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 konference, kdyÏ církev pod vedením Ducha 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 shrnout obsah na‰í víry.
Roku 1872 uveﬁejnilo adventistické nakladatelství v Battle Creeku,
ve státû Michigan, „pﬁehled na‰í víry“ ve 25 bodech. Tento dokument,
nepatrnû revidovan˘ a roz‰íﬁen˘ do
28 ãástí, vy‰el v církevní roãence
(Yearbook) roku 1889. V dal‰ích vydáních nebyl uveden, ale stal se opût
její souãástí v letech 1905–1914. Jako odpovûì na v˘zvu vedoucích
církve v Africe, aby byl vydán „pﬁehled, kter˘ by vládním ãinitelÛm a jin˘m osobám pomohl lépe porozu11
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nutí, která jsou vÏdy uvedena na zaãátku kaÏdé kapitoly. V tomto díle
pﬁedkládáme sv˘m ãlenÛm, pﬁátelÛm i jin˘m zájemcÛm tyto vûrouãné body v roz‰íﬁené, srozumitelné
a praktické formû a pokusíme se
ukázat jejich v˘znam pro adventistické kﬁesÈany v dne‰ní spoleãnosti.
PﬁestoÏe tato kniha není oficiálnû
schválen˘m dokumentem – schválit 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 sedmého dne milují a na celém svûtû
zvûstují.

mût na‰emu dílu,“ pﬁipravil ãtyﬁãlenn˘ v˘bor, vãetnû pﬁedsedy Generální konference, pﬁehled, kter˘
obsahoval „hlavní rysy“ vyznání, tak
jak „je moÏné je shrnout“. Tento
pﬁehled 22 základních vûrouãn˘ch
v˘rokÛ, poprvé publikovan˘ v roãence 1931, platil aÏ do roku 1980,
kdy jej zasedání Generální konference nahradilo podobn˘m, ale
úplnûj‰ím souhrnem ve 27 ãláncích.
Byl uveﬁejnûn pod názvem „Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists“ (Základní vûrouãné v˘roky
Církve adventistÛ sedmého dne).
Kniha „Adventisté sedmého dne vûﬁí...“ vychází z tûchto krátk˘ch shr-
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Vděčné
uznání

S povûﬁením a povzbuzením od
prezidenta Neala C. Wilsona a dal‰ích ãinovníkÛ Generální konference adventistÛ sedmého dne se
kazatelské oddûlení Generální konference ujalo úkolu pﬁipravit tuto
knihu proto, aby existovaly spolehlivé informace o vûrouce na‰í církve. Bylo by velice obtíÏné, aby jedin˘ 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 úsilí mnoh˘ch s úsilím jedné osoby,
P. G. Damsteegta, kter˘ mûl za úkol
pﬁipravit poãáteãní návrh kaÏdé kapitoly.
13
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
tem, aby mu poskytli dodateãné rady pﬁi pﬁípravû tohoto díla.
Mezi mnoha, kteﬁí této knize vûnovali zvlá‰tní pozornost, radili,
kontrolovali prameny, vyhledávali
materiály, pﬁepisovali a pﬁipravovali
k vydání, jsou Roy Adams, C. E.
Aeschlimann, Philippe Augendre,
Francis Augsburger, Samuele Bacchiocchi, Roberto Badenas, B. B.
Beach, Enrique Becerra, Bekele Biri, 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 Cunningham, A. D. C. Currie, Raoul Dederen, P. M. Diaz, O. C. Edwards, Rex
D. Edwards, W. H. Endruveit, Duncan Eva, A. J. Ferch, Philip Follett,
Marsha Frost, E. R. Gane, A. A.
Godfrey, Clifford Goldstein, Norman Gulley, C. B. Hammond, H. G.
Harker, Gerhard Hasel, R. R.
Hegstad, Hans Heinz, Bekele Heye,
D. B. Hills, B. Holanger, Frank Holbrook, Minoru Inada, Rolando Itin,
W. G. Johnsson, Bruce Johnston,
Erwin Kilian, G. E. Knowles, Rubens Lessa, M. E. Loewen, Enrico
Long, Edwin Ludesher, S. H. Makaleta, David Marshall, P. Maynard Reid, D. P. McClure, Lyndon
McDowell, John H. McFarlane, K. J.

P. G. Damsteegt v sobû jedineãn˘m zpÛsobem spojuje vûdce i evangelistu. Narodil se a byl vychován
v Holandsku. V dobû, kdy pracoval
jako leteck˘ inÏen˘r Dánského vojenského letectva, se setkal s Kristem. Poté získal teologické vzdûlání
v Evropû i ve Spojen˘ch státech.
V roce 1977 mu byl udûlen doktorát
v teologii na Reformované univerzitû v Amsterodamu za historicko-teologickou a misiologickou studii
biblick˘ch základÛ Církve adventistÛ sedmého dne. V souãasné dobû
Damsteegt uãí na Teologickém semináﬁi Církve adventistÛ sedmého
dne na Andrewsovû univerzitû v Michiganu.
Inspirací i materiálem pro tuto
knihu byl kristocentricky zamûﬁen˘ rukopis adventistického uãení,
kter˘ pﬁipravil Norman Gulley, profesor teologie na Southern College
of Seventh-day Adventists. Obsah
této knihy byl obohacen tisíci hodinami bádání v adventistick˘ch i neadventistick˘ch pramenech a peãlivû vyhodnocen a prodiskutován
v nejrÛznûj‰ích v˘borech.
Deset divizí (oblastních oddûlení) celého svûta vybralo v˘bor 194
lidí, kteﬁí prostudovali kaÏdou kapitolu a navrhli úpravy, doplnûní a vynechání. Men‰í skupina 27 vedoucích církve, teologÛ a kazatelÛ se
pravidelnû setkávala s Damsteeg14
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Laurel Damsteegtová, zku‰ená teoloÏka, vytrvale radila a povzbuzovala svého manÏela a spolu s Mary
Louise McDowellovou vynaloÏily
velké úsilí pﬁi pﬁípravû pﬁedbûÏn˘ch rukopisÛ. David Jarnes a Kenneth Wade, redaktoﬁi ãasopisu Ministry, vykonali vût‰inu závûreãné
redakãní práce a úpravy rukopisu
pro vydání.
Zvlá‰tní dík patﬁí J. R. Spanglerovi, zástupci tajemníka kazatelského oddûlení a redaktorovi ãasopisu
Ministry. Sny se jen zﬁídkakdy stanou 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

Mittleider, Jerry Moon, Haroldo
Moran, Joaquim Morgado, Ekkehardt Mueller, Baraka Muganda,
Eric Murray, A. Mustard, Ira Nation, 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 Phillips, 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. Tabingo Yoshibumi Takahashi, R. W.
Taylor, Brad Thorp, L. P. Tolhurst,
James D. Unger, Leo Van Dolson,
Lutz Vollrath, Werner a Nancy Vyhmeisterovi, Loron Wade, A. V. Wallenkampf, M. H. Wauran, Joao
Wolff, Yukio Yokomizo, James Zachary a Z. M. Zubaid.

15

Asd.I

5.3.2010 11:54

Stránka 16

Asd.I

5.3.2010 11:54

Stránka 17

Čtenářům
této knihy

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 naÏivu. JeÏí‰ v‰ak ﬁekl Filipovi, Ïe kaÏd˘,
kdo vidûl jej, vidûl Otce (J 14,9). ProtoÏe JeÏí‰ mezi námi pﬁeb˘val a stal
se vskutku jedním z nás, jsme schopni pochopit, kdo je BÛh a jak˘ je.
Tímto v˘kladem na‰ich 27 vûrouãn˘ch v˘rokÛ chceme ukázat, jak adventisté sedmého dne rozumí Bohu.
Zde je vyjádﬁeno na‰e pojetí BoÏí
lásky, dobroty, milosrdenství, milosti,
pravdivosti, shovívavosti, ãistoty, spravedlnosti a pokoje. V JeÏí‰i Kristu vidíme, jak BÛh láskyplnû chová dûti
na svém klínû. MÛÏeme jej spatﬁit pla17
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
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 neustále pﬁipomínal: „Zkoumá‰-li Písmo
jen proto, abys v nûm na‰el potvrzení 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 ukázal. Buì pozorn˘ a vnímav˘, abys
mohl poznat úÏasné bohatství BoÏího slova.“ (E. G. Whiteová, Kristova
podobenství, str. 60)
Nenapsali jsme tuto knihu, aby
slouÏila jako vyznání víry, jako pﬁehled vûrouãn˘ch v˘rokÛ zasazen˘ch
do teologického „betonu“. Adventisté mají pouze jediné vyznání víry:
„Bible a jedinû Bible.“
Nenapsali jsme tuto knihu, abychom probouzeli obrazotvornost.
Není to spekulativní dílo, ledaÏe by
nûkdo povaÏoval i Bibli za knihu plnou spekulací. Je to spí‰e peãlivé,
kristocentrické a na Bibli zaloÏené
vysvûtlení na‰í víry. Tyto vûrouãné
v˘roky nejsou dílem jednoho studijního odpoledne; pﬁedstavují více
neÏ sto let modliteb, studia, modli-

ãícího, kdyÏ sdílí zármutek truchlících 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 milosrdenství a vûrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení“ (Î 85,11). Na
Golgotû se pro nás stal hﬁíchem
ten, kter˘ nepoznal Ïádn˘ hﬁích –
„abychom v nûm dosáhli BoÏí spravedlnosti“ (2 K 5,21).
Napsali jsme tuto knihu v pﬁesvûdãení, Ïe kaÏdé uãení a kaÏdé vyznání víry musí zjevovat lásku na‰eho Pána. On je bytostí s nepodmínûnou láskou a oddaností, která
nemá v dûjinách lidstva obdoby.
Uznáváme, Ïe on, kter˘ je vtûlením
pravdy, je nekoneãn˘, a pokornû vyznáváme, Ïe stále je‰tû zb˘vá objevit
mnoho pravdy.
Napsali jsme tuto knihu s vûdomím vdûãnosti za vzácné biblické
pravdy, které jsme pﬁijali od kﬁesÈanské církve minul˘ch staletí. Uznáváme vzne‰enou ﬁadu svûdkÛ, jako
byli Viklef, Hus, Luther, Tyndale,
Kalvín, Knox a Wesley. Jejich pokrok smûrem k novému svûtlu vedl
církev vpﬁed k plnûj‰ímu pochopení BoÏího charakteru. Vûﬁíme, Ïe
pochopení pravdy je postupné.
„Stezka spravedliv˘ch je jak jasné
18

Asd.I

5.3.2010 11:54

Stránka 19

klamu, doktrinálního pluralismu
a otupûlosti. Takovéto poznání je jedinou ochranou kﬁesÈana proti tûm,
kteﬁí pﬁijdou „jako draví vlci“ a povedou 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 úmyslech. Pouze ti, kteﬁí posílili svou mysl pravdou Písma, budou schopni
obstát v závûreãném sporu.
Tuto knihu jsme napsali proto, abychom pomohli tûm, kteﬁí mají zájem
poznat, proã vûﬁíme tomu, ãemu vûﬁíme. Tato studie, napsaná samotn˘mi adventisty, není „naaranÏovanou
v˘lohou“. Na základû peãlivého bádání, pﬁedstavuje autentick˘ v˘klad
adventistick˘ch vûrouãn˘ch v˘rokÛ.
Nakonec, napsali jsme tuto knihu
proto, Ïe jsme poznali, Ïe kristocentrické uãení plní tﬁi zﬁetelné funkce:
1) buduje církev, 2) uchovává pravdu,
3) hlásá evangelium v celém jeho
bohatství. Pravé uãení vyÏaduje mnohem více neÏ pouhou víru – Ïádá ãin.
Skrze Ducha svatého se kﬁesÈanská víra stává ãinem lásky. Pravé poznání
Boha, jeho Syna a Ducha svatého je
„zachraÀujícím poznáním“. Právû to
je tématem této knihy.
Vydavatelé

teb, pﬁem˘‰lení, modliteb... Jin˘mi
slovy, jsou v˘sledkem rÛstu „v milosti a v poznání na‰eho Pána a Spasitele JeÏí‰e Krista“ (2 Pt 3,18).
Napsali jsme tuto knihu s vûdomím, Ïe se nûkteﬁí lidé budou ptát,
zda je uãení skuteãnû dÛleÏité v dobû, 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 dûsiv˘ pﬁízrak chudoby, hladu, nespravedlnosti a nevûdomosti...
Napsali jsme tuto knihu v hlubokém 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, kterému slouÏíme. Vysvûtluje události,
minulé i pﬁítomné, a stanoví v˘znam
jejich místa a úãelu v kosmu. Popisuje cíle BoÏího jednání. Uãení je
pro kﬁesÈany rádcem, poskytuje vyrovnanost 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 kﬁesÈany a motivují je k zájmu o druhé.
Napsali jsme tuto knihu proto, aby
vedla adventistické vûﬁící k hlub‰ímu vztahu ke Kristu prostﬁednictvím studia Bible. Znát Krista a jeho
vÛli je Ïivotnû dÛleÏité v tomto vûku
19
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Co Bible učí
o Bohu
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Písmo svaté, Star˘ i Nov˘ zákon, je
psané BoÏí slovo. Je dáno BoÏí inspirací prostﬁednictvím svat˘ch BoÏích lidí,
kteﬁí mluvili a psali pod vlivem Ducha
svatého. V tomto slovû BÛh svûﬁil ãlovûku poznání nezbytné ke spasení.
Písmo je neomylné zjevení BoÏí vÛle. Je
mûﬁítkem charakteru, zku‰ebním kamenem zku‰eností, autoritativním základem 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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Boží
slovo

1

Îádná kniha nebyla tolik milována,
nenávidûna, tak ctûna i proklínána
jako Bible. Lidé pro Bibli i umírali,
jiní kvÛli ní zabíjeli. Inspirovala ãlovûka k nejvût‰ím a nejvzne‰enûj‰ím
ãinÛm, ale dávaly se jí za vinu i nejzavrÏeníhodnûj‰í a nejzvrhlej‰í skutky. KvÛli Bibli zuﬁily války, revoluce
ãerpaly z jejích stránek svou sílu
a pro my‰lenky v ní obsaÏené zanikala i království. Lidé v‰ech názorÛ –
od liberálních teologÛ ke kapitalistÛm, od fa‰istÛ k marxistÛm, od diktátorÛ k osvoboditelÛm, od pacifistÛ
k militaristÛm – hledají na jejích
stránkách slova, jimiÏ by ospravedlnili své skutky.
Jedineãnost Bible není zaloÏena
na jejím nepﬁekonatelném politic-

23
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
slitovává otec, slitovává se Hospodin nad tûmi, kdo se ho bojí.“
(Î 103,13)
Av‰ak tytéÏ paprsky slunce, které
svûdãí o milujícím Stvoﬁiteli, mohou zemi obrátit ve vyprahlou pou‰È
a zpÛsobit hladomor. Podobnû
i dé‰È se mÛÏe obrátit ve vodní pﬁíval, 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 nevysvûtluje, jak tento spor zaãal, kdo s k˘m
bojuje a proã, ani kdo nakonec zvítûzí.

kém, kulturním a sociálním vlivu,
ale vychází z jejího pÛvodu a obsahu. 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, mnozí spolehlivû dosvûdãovali, Ïe BÛh
existuje a Ïe se zjevil. Jak˘m zpÛsobem se BÛh zjevil a jakou roli v BoÏím zjevení hraje Bible?
V‰eobecné zjevení. Poznání BoÏího
charakteru v dûjinách, v chování lidí, ve svûdomí a v pﬁírodû je ãasto
naz˘váno „v‰eobecné zjevení“, protoÏe je pﬁístupné v‰em a odvolává se
na lidsk˘ rozum.
MilionÛm lidí „nebesa vypravují
o BoÏí slávû, obloha hovoﬁí o díle jeho 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 neviditelné, lze totiÏ od stvoﬁení svûta
vidût, kdyÏ lidé pﬁem˘‰lejí o jeho díle, takÏe nemají v˘mluvu.“ (¤ 1,20)
Jiní vidí dÛkaz BoÏí péãe v radostn˘ch vztazích a ve zvlá‰tní lásce mezi pﬁáteli, ãleny rodiny, muÏem a Ïenou, rodiãi a dûtmi. „Jako kdyÏ nûkoho utû‰uje matka, tak vás budu
tû‰it.“ (Iz 66,13) „Jako se nad syny

Zvlá‰tní zjevení. Hﬁích omezuje BoÏí
sebezjevení skrze stvoﬁení tím, Ïe
nám bere schopnost vysvûtlovat BoÏí 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 lásky. Nejprve zjevoval sám sebe prostﬁednictvím prorokÛ; jeho vrcholné sebezjevení se v‰ak uskuteãnilo
skrze JeÏí‰e Krista (Îd 1,1.2).
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kter˘ dovolil, aby byl zabit jeho jedin˘ Syn. Jaká obûÈ! Mohl je‰tû dokonaleji projevit svou lásku? Stﬁedem Bible je JeÏí‰ Kristus, kter˘ stojí 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 perspektivy.

Bible obsahuje v˘roky, které ohla‰ují pravdu o Bohu a zjevují ho jako
osobu. Jsou nezbytné oba druhy zjevení. Potﬁebujeme znát Boha skrze
JeÏí‰e Krista (J 17,3), ale také „pravdu, která je v JeÏí‰i“ (Ef 4,21). Právû
prostﬁednictvím Písma BÛh prolamuje na‰e my‰lenkové, mravní a duchovní omezení a oznamuje nám
svou touhu nás spasit.
Stﬁed Písma
Bible zjevuje Boha a odhaluje lidstvo. 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 BoÏího jako Mesiá‰e, Vykupitele svûta;
Nov˘ zákon jej zjevuje jako JeÏí‰e
Krista, Spasitele. KaÏdá stránka Bible, aÈ uÏ symbolicky nebo popisem
skuteãnosti, zjevuje nûjakou ãást jeho díla a charakteru. Vrcholn˘m
zjevením BoÏího charakteru je JeÏí‰ova smrt na kﬁíÏi.
KﬁíÏ nám zprostﬁedkovává toto vrcholné zjevení, protoÏe spojuje dvû
krajnosti: nezmûrné lidské zlo a BoÏí nevyãerpatelnou lásku. Co nám
mÛÏe poskytnout lep‰í pohled na
lidskou klamnost? Co mÛÏe lépe
odhalit hﬁích? KﬁíÏ zjevuje Boha,

Autorství Písma
Autorita Bible pro víru a praktick˘
Ïivot vychází z jejího pÛvodu. Její pisatelé 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:
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
nictvím pﬁibliÏnû ãtyﬁiceti autorÛ
v rozmezí více neÏ 1500 let. ProtoÏe
v‰ak pisatele inspiroval Duch svat˘, je
autorem Písma BÛh.

„HospodinÛv Duch skrze mne mluvil, na mém jazyku byla ﬁeã jeho“
(2 S 23,2). Ezechiel napsal: „...vstoupil do mû duch...“, „Duch HospodinÛv 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 Hospodinov˘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 povûdûl... 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 pisatel zcela ustoupil do pozadí a mluví se pouze o skuteãném autorovi,
Duchu svatém – „proto, jak ﬁíká
Duch svat˘...“, „tím Duch svat˘ naznaãuje...“ (Îd 3,7; 9,8).
Novozákonní pisatelé uznávali
Ducha svatého také jako zdroj jejich vlastního poselství. Pavel vysvûtloval: „Duch v˘slovnû praví, Ïe v posledních 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-

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 dáno BoÏí inspirací „svat˘ch BoÏích lidí“, kteﬁí „byli puzeni Duchem svat˘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 magnetofon, 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 nejlépe popsat to, co vidûli nebo sly‰eli. V takov˘ch pﬁípadech pisatelé
pouÏívali své vlastní jazykové prostﬁedky a styl.
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my‰lení a vÛle se spojuje s lidsk˘m
my‰lením a vÛlí; takto se stávají lidské my‰lenky BoÏím slovem.“2
V jednom pﬁípadû mÛÏeme nalézt pﬁesné znûní toho, co BÛh
mluví a pí‰e – v Desateru. Bylo sestaveno Bohem, ne lidmi (Ex 20,117; 31,18; Dt 10,4.5), av‰ak i pﬁikázání musela b˘t vyjádﬁena v mezích
lidského jazyka.
Bible je tedy BoÏí pravda vyjádﬁená lidsk˘m jazykem. Pﬁedstavte si,
Ïe se snaÏíte dítûti vysvûtlit principy
kvantové fyziky. Je to podobn˘ problém, s jak˘m se setkává BÛh pﬁi své
snaze sdûlit boÏské pravdy hﬁí‰nému a omezenému lidstvu. Na‰e nedokonalost nám brání pochopit to,
co nám BÛh mÛÏe sdûlit.
Existuje paralela mezi vtûlen˘m JeÏí‰em a Biblí: JeÏí‰ byl zároveÀ BÛh
i ãlovûk, BoÏí i lidské spojené v jedno. Podobnû i Bible vznikla spojením BoÏího s lidsk˘m. Co bylo ﬁeãeno
o Kristu, vztahuje se i na Bibli – „Slovo 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.

Pavel vûdûl, Ïe „duchové prorokÛ prorokÛm poddáni jsou“ (1 K
14,32 Kral.). Skuteãná inspirace nepotlaãuje prorokovu individualitu,
rozum nebo osobnost.
Vztah mezi Duchem svat˘m a pisatelem 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 prorokem.“ (Ex 7,1; srov. 4,15.16) MojÏí‰
oznámil Áronovi BoÏí poselství
a Áron je pak vlastními slovy a s osobit˘m stylem sdûlil faraónovi. Podobnû BoÏí pisatelé vyjadﬁovali
BoÏí pﬁíkazy a my‰lenky vlastními
jazykov˘mi prostﬁedky. Právû proto,
Ïe BÛh oznamuje své poselství tímto zpÛsobem, li‰í se v˘razové prostﬁedky rÛzn˘ch biblick˘ch knih
a odráÏí se v nich vzdûlání a kultura
pisatelÛ.
Bible nezaznamenává „BoÏí zpÛsob my‰lení a vyjadﬁování. Lidé ãasto ﬁíkají, Ïe nûkteré v˘razy nemohou pocházet od Boha. Ale BÛh se
v Bibli nepodrobil zkou‰ce slov, logiky a rétoriky. Pisatel Bible byl BoÏím 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

Inspirace a pisatelé. Duch svat˘ pﬁipravil nûkteré lidi pro zvûstování
BoÏí pravdy. Bible podrobnû nepopisuje, jak je k tomu BÛh uschopnil. Zvlá‰tním zpÛsobem v‰ak sjednotil boÏsk˘ a lidsk˘ prvek.
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sly‰itelnû, jindy pouze k vnitﬁním
smyslÛm. BÛh tak mluvil k Samuelovi, kdyÏ své slovo „odhalil jeho
uchu“ (1 S 9,15). Zachariá‰ obdrÏel symbolická vidûní s vysvûtlením
(Za 4). Nebeská vidûní, která obdrÏeli Pavel a Jan, byla doprovázena 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 urãitou ãinnost, která byla souãástí samotného vidûní (Zj 10).
Pokud jde o obsah, Duch svat˘
zjevil nûkter˘m lidem události, které 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 existujících historick˘ch záznamÛ (SoudcÛ, 1 Samuelova, 2 Paralipomenon,
evangelia, Skutky).

Ti, kteﬁí se podíleli na sepsání
Bible, nebyli vybráni pro své pﬁirozené nadání. BoÏí zjevení také nemuselo nutnû vést k obrácení ãlovûka a ani mu nezaji‰Èovalo vûãn˘
Ïivot. Bileám (Kral. Balám) byl inspirován k hlásání BoÏího poselství,
i kdyÏ jednal proti BoÏím radám
(Nu 22. – 24. kap.). Duch svat˘ pouÏil i Davida, i kdyÏ se dopustil velk˘ch zloãinÛ (srov. Î 51). V‰ichni
pisatelé Bible byli lidé s hﬁí‰nou pﬁirozeností, kteﬁí dennû potﬁebovali
BoÏí milost (¤ 3,12).
Inspirace biblick˘ch pisatelÛ byla
více neÏ pouhé osvícení nebo BoÏí
vedení, protoÏe BÛh osvûcuje v‰echny, kdo hledají pravdu. Ve skuteãnosti bibliãtí pisatelé nûkdy psali, aniÏ
by plnû porozumûli BoÏímu poselství, které mûli sdûlit (1 Pt 1,10-12).
Reakce pisatelÛ na poselství, které 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 pisatelé zkoumali v˘znam sv˘ch poselství
nebo poselství jin˘ch pisatelÛ.
Nûkdy se tito jednotlivci báli zvûstovat inspirované poselství a nûkteﬁí se dokonce s Bohem pﬁeli
(Abk 1; Jon 1,1-3; 4,1-11).

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

ZpÛsob a obsah zjevení. Duch svat˘
ãasto sdûloval BoÏí vÛli skrze vidûní a sny (Nu 12,6). Nûkdy mluvil
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abychom z trpûlivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, ãerpali
nadûji.“ (¤ 15,4) Zkáza Sodomy
a Gomory slouÏí jako „v˘straÏn˘ pﬁíklad trestu“ (2 Pt 2,6; Ju 7). Abrahamova zku‰enost ospravedlnûní je
pﬁíkladem pro kaÏdého vûﬁícího
(¤ 4,1-25; Jk 2,14-22). Dokonce starozákonní 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 poznal hodnovûrnost toho, v ãem jsi byl
vyuãován“ (L 1,4). Janov˘m kritériem pro v˘bûr událostí z JeÏí‰ova Ïivota, 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 pisatele 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 popisují jejich hﬁíchy i úspûchy.
Îádn˘ závoj nezahaluje NoemÛv
nedostatek sebeovládání nebo
AbrahamÛv podvod. Jsou také zaznamenány v˘buchy hnûvu MojÏí‰e, Pavla, Jakuba i Jana. Biblické
dûjiny odhalují selhání nejmou-

tvím vedení Ducha svatého. To je zárukou vûrohodnosti Bible.
Bible odhaluje BoÏí plán ve vzájemném dynamickém pÛsobení
Boha a lidí. Není pouhou sbírkou
abstraktního uãení. BoÏí sebezjevení má své koﬁeny ve skuteãn˘ch
událostech, které se odehrály v urãité dobû a na urãitém místû. Spolehlivost historick˘ch zpráv je nesmírnû dÛleÏitá, neboÈ ony tvoﬁí
rámec na‰eho chápání BoÏího charakteru a BoÏího úmyslu s námi.
Pﬁesné pochopení vede k vûãnému
Ïivotu, ale nesprávné názory vedou
ke zmatku a smrti.
BÛh nûkter˘m lidem pﬁikázal sepsat dûjiny BoÏího jednání s Izraelem. Tato historická vyprávûní, sepsaná z jiného hlediska, neÏ jaké zastává 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, takÏe byli schopni zaznamenat události sporu mezi dobrem a zlem, které
zjevují BoÏí charakter a vedou lidi
v jejich hledání spásy.
Historické události jsou „pﬁedobrazem“ 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,
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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 neporozumûní ze strany uãencÛ. Nûkteré
z tûchto problémÛ vznikly tak, Ïe lidé ãetli biblické dûjiny a zvyky oãima západního svûta. Musíme pﬁipustit, 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 nesprávn˘ch pﬁedstav, a ne skuteãn˘ch
chyb. KdyÏ narazíme na vûtu nebo
text, kterému nemÛÏeme plnû porozumût, budeme proto odsuzovat
Boha? Nikdy nebudeme schopni
v Písmu vysvûtlit kaÏd˘ text, to se
v‰ak od nás ani neoãekává. Naplnûná proroctví potvrzují spolehlivost
Písma.
Navzdory pokusÛm Bibli zniãit,
byla zachována s úÏasnou, aÏ zázraãnou pﬁesností. Srovnání svitkÛ
od Mrtvého moﬁe s pozdûj‰ími rukopisy Starého zákona ukazuje na
peãlivost, s jakou byl text pﬁepisován.4 Svitky potvrzují vûrohodnost
a spolehlivost Písma jako neomylného zjevení BoÏí vÛle.

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 nemohl napsat takovou citlivou anal˘zu.
Bibliãtí pisatelé pokládali v‰echna
historická vyprávûní Bible za skuteãné historické zprávy, nepovaÏovali je za m˘ty nebo symboly. Mnozí
souãasní skeptikové odmítají pﬁíbûhy 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 inspiraci nebo o stupních inspirace. Takové teorie jsou pouh˘mi spekulacemi, které zpochybÀují boÏskou
autoritu Bible.
Pﬁesnost Písma. Jako se JeÏí‰ stal tûlem a pﬁeb˘val mezi námi (J 1,14),
tak i Bible byla napsána v lidem
srozumitelném jazyku proto, abychom mohli rozumût pravdû. Inspirace Písma zaruãuje jeho vûrohodnost.
Do jaké míry BÛh bdûl nad pﬁedáváním textu kromû toho, Ïe nás
ujistil, Ïe jeho poselství je platné
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BoÏí slovo
mi je sám JeÏí‰ Kristus.“ (Ga 1,12)
Novozákonní pisatelé pﬁijímali Kristova slova jako Písmo a povaÏovali je
za stejnû autoritativní jako starozákonní spisy (1 Tm 5,18; L 10,7).

Autorita Písma
Písmo má boÏskou autoritu, protoÏe v nûm BÛh mluví skrze Ducha
svatého. Bible je tedy psan˘m
BoÏím slovem. Kde je dÛkaz pro toto tvrzení a co to znamená pro ná‰
Ïivot a pro na‰i snahu o získání poznání?

JeÏí‰ a autorita Písma. Po celou dobu své sluÏby JeÏí‰ zdÛrazÀoval autoritu Písma. KdyÏ ho pokou‰el satan 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 ãlovûk Ïiv, ale kaÏd˘m slovem, které vychází 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 7,79) 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 prorockého slova a ukazoval, Ïe se proroctví 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 starozákonní proroctví (L 24,25-27).

Svûdectví Písma. Bibliãtí pisatelé dosvûdãují, Ïe svá poselství obdrÏeli
pﬁímo od Boha. „Slovo Hospodinovo“ se stalo k Jeremiá‰ovi, Ezechielovi, Ozeá‰ovi a jin˘m (Jr 1,1.2.9; Ez
1,3; Oz 1,1; Jl 1,1; Jon 1,1). BoÏí proroci 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) Jeho slova byla zdrojem jejich boÏského povûﬁení a autority.
Nûkdy lidsk˘ prvek, kterého BÛh
pouÏívá, ustupuje do pozadí. Matou‰ se zmiÀuje o autoritû, která
stojí za slovy starozákonního proroka, kterého cituje: „To v‰echno se
stalo, aby se splnilo, co ﬁekl Hospodin ústy proroka.“ (Mt 1,22) Hlavním 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
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
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 autorem biblické pravdy, a také ji zjevuje.
Podle toho, jak chápeme inspiraci, bude hrát autorita Písma v na‰em Ïivotû vût‰í, nebo men‰í roli. Pokud Bibli povaÏujeme pouze za sbírku lidsk˘ch svûdectví, nebo závisí-li
nûjak autorita Písma na tom, jak pÛsobí na na‰e city a emoce, oslabujeme 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 byli jakkoli slabí a lid‰tí (2 Tm 3,16).

Takto Kristus bez v˘hrad pﬁijímal
Písmo svaté jako autoritativní zjevení BoÏí vÛle pro lidstvo. Vidûl
Písmo jako ztûlesnûní pravdy, objektivní 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‰ – tedy pouh˘ ãlovûk. KdyÏ Petr vyznal,
Ïe JeÏí‰ je „Mesiá‰, Syn Boha Ïivého“, upozornil JeÏí‰ Petra, Ïe toto
vyznání mu zprostﬁedkovalo BoÏí
osvícení (Mt 16,13-17). Pavel zdÛrazÀuje tuto pravdu: „Nikdo nemÛÏe ﬁíci: ‘JeÏí‰ je Pán’, leã v Duchu
svatém.“ (1 K 12,3)
Tak je tomu i s psan˘m BoÏím slovem. Bez osvícení na‰í mysli Duchem svat˘m bychom nemohli nikdy 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 BoÏího Ducha; jsou mu bláznovstvím
a nemÛÏe je chápat, protoÏe se dají
posoudit jen Duchem“ (1 K 2,14).
Proto „slovo o kﬁíÏi je bláznovstvím

Rozsah autority Bible. Rozpory mezi
Písmem a vûdou jsou ãasto v˘sledkem spekulace. NemÛÏeme-li uvést
do souladu vûdu s Písmem, je to
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BoÏí slovo
takto ãteme Bibli, bude se nám jevit pouze jako smûs pﬁíbûhÛ, kázání a dûjin. Av‰ak ti, kdo se otvírají
pÛsobení BoÏího Ducha a jsou
ochotni hledat skryté pravdy trpûlivû a s modlitbou, zjistí, Ïe Bible
svûdãí o zásadní jednotû v tom, co
uãí o principech spasení. Bible není
monotónnû jednotvárná. Obsahuje spí‰e bohatou a pestrou rÛznost
harmonicky znûjících svûdectví mimoﬁádné a nev‰ední krásy. A pro
svou rozmanitost perspektiv mÛÏe
lépe naplnit potﬁeby lidí v‰ech
dob.
BÛh se nezjevoval lidstvu v souvislé ﬁadû v˘rokÛ, ale postupnû, v prÛbûhu mnoha generací. AÈ biblické
knihy napsal MojÏí‰ na Midjánské
pou‰ti, nebo Pavel v ﬁímském vûzení, vÏdy podávají stejnou Duchem
inspirovanou zprávu. Pochopení
tohoto „postupného zjevování“ pﬁispívá k pochopení Bible a její jednoty.
I kdyÏ byly pravdy Starého
a Nového zákona napsány v prÛbûhu mnoha generací, pﬁesto se nedají rozdûlit; vzájemnû si neodporují. 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 Spasitele, kter˘ pﬁi‰el – evangelium ve

proto, Ïe máme „nedokonalé chápání buì vûdy, nebo zjevení ... protoÏe tyto jsou, kdyÏ se správnû pochopí, 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 omezen˘ch lidsk˘ch mûﬁítek se podobá
snaze zmûﬁit hvûzdy obyãejn˘m pravítkem. 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 souzeni, protoÏe Bible je mûﬁítkem charakteru a zku‰ebním kamenem kaÏdé zku‰enosti a my‰lenky.
Koneãnû, Písmo si uchovává svou
autoritu i nad dary, které pﬁicházejí
od Ducha svatého, vãetnû daru proroctví nebo mluvení jazyky (1 K 12;
14,1; Ef 4,7-16). Dary Ducha nenahrazují Bibli; naopak je nutné ovûﬁovat je Biblí. Pokud s ní nejsou
v souladu, je tﬁeba je odmítnout jako 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
33

Asd.I

5.3.2010 11:54

Stránka 34

Adventisté sedmého dne vûﬁí
nictvím zkoumání jeho Slova.
V nûm mÛÏeme najít bohaté poÏehnání 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).

skuteãnosti. Obû ãásti zjevují téhoÏ
Boha. Star˘ zákon slouÏí jako základ pro Nov˘ zákon. Poskytuje klíã
k porozumûní Novému zákonu,
kter˘ vysvûtluje tajemství Starého
zákona.
BÛh nás milostivû vyz˘vá, abychom se s ním seznámili prostﬁed-

Poznámky
1.

2.
3.

4.

5.

E. G. White, Selected Messages, (Washington,
D. C.: Review and Herald, 1958), kniha 1.,
str. 21.
TamtéÏ.
O dÛvodu nûkter˘ch textov˘ch variant viz
E. G. White, Early Writings (Washington, D.
C.: Review and Herald, 1945), str. 220.221.
Viz Siegfried H. Horn, The Spade Confirms
the Book, rev. vyd. (Washington, D. C.:
Review and Herald, 1980).
O v‰eobecném adventistickém chápání
biblické interpretace pojednává Report of
the General Conference Committee
Annual Council, 12. ﬁíjen 1986, „Methods

6.

34

of Bible Study“, Biblical Research Institute,
General Conference of Seventh-day Adventists, 6840 Eastern Ave., N. W., Washington, D. C. 20012. Viz také A Symposium on
Biblical Hermeneutics, vyd. G. M. Hyde
(Washington, D. C.: Review and Herald,
1974); Gerhard F. Hasel, Understanding the
Living Word of God (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1980). Cit. P. Gerard
Damsteegt, „Interpreting the Bible“ (pojednání pﬁipravené pro Far Eastern Division
Biblical Research Committee Meeting,
Singapore, kvûten 1986).
E. G. White, The Story of Patriarchs and
Prophets (Mountain View, CA: Pacific Press,
1958), str. 114.
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BÛh je jeden; Otec, Syn a Duch svat˘;
jednota tﬁí osob od vûãnosti. BÛh je nesmrteln˘, v‰emohoucí, v‰evûdoucí, svrchovan˘ a v‰udypﬁítomn˘. Je nekoneãn˘ a pﬁesahuje lidské chápání. Pﬁesto
v‰ak je znám prostﬁednictvím svého zjevení. Patﬁí mu vûãná úcta, sláva i sluÏba 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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Trojjediný
Bůh

2
Na Golgotû témûﬁ v‰ichni JeÏí‰e zavrhli. Jen nûkolik lidí rozpoznalo,
k˘m skuteãnû byl. Mezi nimi byl
i umírající zloãinec, kter˘ ho nazval
Pánem (L 23,42 Kral.) a ﬁímsk˘ setník, kter˘ zvolal: „Ten ãlovûk byl
opravdu Syn BoÏí!“ (Mk 15,39)
KdyÏ Jan napsal „pﬁi‰el do svého
vlastního, ale jeho vlastní ho nepﬁijali“ (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 nejtragiãtûj‰í omyl lidstva ukazuje, Ïe po37
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
sledek BoÏího sebezjevení a BoÏích
úmyslÛ s ãlovûkem“1. Toto sebezjevení si klade za cíl pﬁeklenout propast mezi neposlu‰n˘m svûtem a peãujícím Bohem.
Hloubka BoÏí lásky se nejvíce
projevila ve vrcholném BoÏím zjevení – v JeÏí‰i Kristu, BoÏím Synu.
JeÏí‰ov˘m prostﬁednictvím mÛÏeme
poznat Otce. Jan napsal: „Syn BoÏí
pﬁi‰el a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je
prav˘ BÛh.“ (1 J 5,20)
JeÏí‰ ﬁekl: „A Ïivot vûãn˘ je v tom,
kdyÏ poznají tebe, jediného pravého 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 prakticky, a to staãí k tomu, abychom s ním
vstoupili do spásného vztahu.

znání lidí o Bohu je zcela nedostateãné.
Poznání Boha
Mnoho teorií, které se pokou‰ejí
vysvûtlit Boha, a stejnû tak mnoho
argumentÛ pro a proti jeho existenci svûdãí o tom, Ïe lidská moudrost není schopna pochopit BoÏí
tajemství. Spoléhat pﬁi poznávání
Boha pouze na lidskou moudrost
je stejné jako pouÏívat lupu pﬁi studiu souhvûzdí. Proto je pro mnohé
lidi BoÏí moudrost „skrytou moudrostí“ (1 K 2,7). BÛh je pro nû tajemstvím. Pavel napsal: „Tu moudrost nikdo z vládcÛ tohoto vûku
nepoznal; neboÈ kdyby ji byli poznali, nebyli by ukﬁiÏovali Pána slávy.“ (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). NemÛÏeme 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?

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 Boha pochopit. Pavel zvolal: „Kde jsou
uãenci, kde znalci, kde ﬁeãníci tohoto vûku? Neuãinil BÛh moud-

Boha lze poznat. BÛh, kter˘ ví o kritické situaci ãlovûka, nás ve své lásce a soucitu oslovuje skrze Bibli. Ta
ukazuje, Ïe „kﬁesÈanství není zpráva
o lidském hledání Boha; je to dÛ38

Asd.I

5.3.2010 11:54

Stránka 39

Trojjedin˘ BÛh
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 stvoﬁení svûta vidût.“ (¤ 1,20)
O BoÏí existenci svûdãí také lidské jednání. V uctívání „neznámého boha“ v Aténách vidûl Pavel dÛkaz víry v Boha. ¤ekl: „Koho takto
uctíváte a je‰tû neznáte, toho vám
zvûstuji.“ (Sk 17,23) Pavel také ﬁekl,
Ïe chování nekﬁesÈanÛ podává svûdectví 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 pﬁístup k Bibli. Toto v‰eobecné zjevení
BoÏí vedlo ke vzniku mnoha klasick˘ch rozumov˘ch argumentÛ pro
existenci Boha.2

rost svûta bláznovstvím? ProtoÏe
svût svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se
Bohu spasit ty, kdo vûﬁí, bláznovskou zvûstí.“ (1 K 1,20.21)
ZpÛsob, jak˘m se uãíme poznávat
Boha z Bible, se li‰í od v‰ech ostatních metod poznávání. NemÛÏeme
se nad Boha pov˘‰it a zacházet s ním
jako s pﬁedmûtem, kter˘ bude analyzován 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 nemÛÏeme Boha poznat.
Proã tolik lidí JeÏí‰ovy doby nevidûlo v Kristu BoÏí sebezjevení? ProtoÏe
odmítli nechat se vést Duchem svat˘m skrze Písmo. Nesprávnû vykládali BoÏí poselství a ukﬁiÏovali svého
Spasitele. Jejich problém nebyl problémem intelektu. To jejich zatvrzelá
srdce jim zatemnila mysl a pﬁivedla je
tak k vûãnému zahynutí.

Svûdectví Písma. Bible nedokazuje
BoÏí existenci; pﬁedpokládá ji.
Hned úvodní text Bible prohla‰uje:
„Na poãátku stvoﬁil BÛh nebe a zemi.“ (Gn 1,1) Bible popisuje Boha
jako Stvoﬁitele, UdrÏovatele a Vládce v‰eho tvorstva. BoÏí zjevení ve
stvoﬁení je tak pﬁesvûdãivé, Ïe pro
ateismus neexistuje Ïádn˘ dÛvod.
Ateismus vzniká v myslích tûch, kteﬁí potlaãují BoÏí pravdy a odmítají

BoÏí existence
Jsou dva hlavní zdroje dÛkazÛ o BoÏí existenci: kniha pﬁírody a Písmo.
Svûdectví stvoﬁení. KaÏd˘ se mÛÏe
o Bohu dozvûdût z pﬁírody a z lidské zku‰enosti. David napsal: „Ne39
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Hospodinovo jméno, pouze jeho
jméno je vyv˘‰ené.“ (Î 148,13)
BoÏí jména El a Elohim (BÛh) zjevují BoÏí moc. Pﬁedstavují Boha jako silného a mocného, jako Boha
stvoﬁení (Gn 1,1; Ex 20,2; Da 9,4).
Eljón (Nejvy‰‰í) a El Eljón (BÛh Nejvy‰‰í) se soustﬁeìuje na jeho vyv˘‰ené postavení (Ex 14,18-20; Iz
14,14). Adonaj (Pán) oznaãuje Boha jako V‰emocného Vládce (Iz
6,1; Î 35,23). Tato jména zdÛrazÀují 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‰emohoucího Boha jako zdroj poÏehnání 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 pﬁedstavuje 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 novozákonní BoÏí jména stejn˘ v˘znam
jako ve Starém zákonû. V Novém
zákonû pouÏíval JeÏí‰ jméno „Otec“,

uznat dÛkazy o tom, Ïe BÛh existuje. (Î 14,1; ¤ 1,18-22.28)
Pro BoÏí existenci je dostatek dÛkazÛ, které mohou pﬁesvûdãit kaÏdého, kdo se opravdovû snaÏí objevit 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 hledají.“ (Îd 11,6)
Víra v Boha v‰ak není slepá. Je zaloÏena na dostateãn˘ch dÛkazech
BoÏího zjevení v Písmu a v pﬁírodû.
BÛh Písma
Bible zjevuje podstatné BoÏí vlastnosti 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 charakter jeho nositele, jeho pravou
povahu a totoÏnost. DÛleÏitost BoÏích jmen, která ukazují jeho povahu, charakter a vlastnosti, je patrná
z BoÏího naﬁízení: „NezneuÏije‰
jména Hospodina, svého Boha!“
(Ex 20,7) David zpíval: „Budu zpívat
Ïalmy jménu Hospodina, Boha nejvy‰‰ího.“ (Î 7,18) „BázeÀ budící je
jeho jméno.“ (Î 111,9) „AÈ chválí
40
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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 dokonal˘. On praví: „Já Hospodin
jsem se nezmûnil.“ (Mal 3,6; srov.
Î 33,11; Jk 1,17) JelikoÏ tyto vlastnosti v urãitém smyslu Boha vymezují, jsou nepﬁenosné.
BoÏí pﬁenosné vlastnosti vycházejí z jeho laskavého zájmu o lidstvo.
Mezi nû patﬁí láska (¤ 5,8), milost
(¤ 3,24), slitování (Î 145,9), trpûlivost (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.

aby nás uvedl do úzkého a osobního vztahu s Bohem (Mt 6,9; Mk
14,36; srov. ¤ 8,15; Ga 4,6).
BoÏí pÛsobení. Bibliãtí pisatelé se více vûnovali popisu BoÏího pÛsobení neÏ psaní o jeho podstatû. Je
pﬁedstavován jako Stvoﬁitel (Gn
1,1; Î 24,1.2), jako UdrÏovatel svûta (Îd 1,3) a jako Vykupitel a Spasitel (Dt 5,6; 2 K 5,19), kter˘ nese
odpovûdnost za koneãn˘ osud lidstva. BÛh tvoﬁí plány (Iz 46,11),
proroctví (Iz 46,10) a zaslíbení (Dt
15,6; 2 Pt 3,9). Odpou‰tí také hﬁíchy (Ex 34,7), a proto si zasluhuje
na‰i úctu (Zj 14,6.7). Písmo zjevuje Boha jako Vládce, Krále vûkÛ,
nesmrtelného, neviditelného, jediného Boha (1 Tm 1,17). Jeho
ãinnost potvrzuje, Ïe je osobním
Bohem.
BoÏí vlastnosti. Pisatelé Bible poskytují dal‰í informace o BoÏí podstatû
tím, Ïe svûdãí o BoÏích vlastnostech.
BoÏí nepﬁenosné vlastnosti jsou ty
aspekty jeho boÏské podstaty, které
nebyly dány stvoﬁen˘m bytostem.
BoÏí existence není na niãem závislá, 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

BoÏí svrchovanost
Písmo jasnû svûdãí o BoÏí svrchovanosti. „Podle své vÛle nakládá...
Není, kdo by mohl zabraÀovat jeho
ruce.“ (Da 4,32) „Ty jsi stvoﬁil v‰ech41
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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 napomíná: „Radûji byste mûli ﬁíkat:
Bude-li Pán chtít...“ (Jk 4,15)

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 rozhodnutí by popﬁelo obûÈ na Golgotû, kde
JeÏí‰ zemﬁel za kaÏdého. „NeboÈ
BÛh tak miloval svût, Ïe dal svého
jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho 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 osobním urãení, je zﬁejmé ze skuteãnosti, Ïe BÛh trvale ukazuje na v˘sledky
poslu‰nosti a neposlu‰nosti a naléhavû vybízí hﬁí‰níka, aby si zvolil poslu‰nost a Ïivot (Dt 30,19; Joz 24,15;
Iz 1,16.20; Zj 22,17); je to také zﬁejmé 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 kaÏdého jednotlivce, kterou uãiní, ale BoÏí pﬁedzvûdûní tuto volbu neurãuje... Biblické pﬁedurãení spoãívá ve
skuteãném BoÏím zámûru, aby v‰ichni, kteﬁí se rozhodli vûﬁit v Krista, byli 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 faraónovo srdce (v. 17.18; srov. s v. 15.16;
Ex 9,16; 4,21)? Kontext tûchto ver‰Û

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 svrchovanost pro lidskou svobodu?
Sloveso pﬁedurãit znamená „urãit
pﬁedem“. Nûkteﬁí lidé se domnívají,
Ïe tyto texty uãí, Ïe BÛh svévolnû vyvolil nûkteré lidi ke spasení a jiné
k zatracení – bez ohledu na jejich
vlastní volbu. Av‰ak studium kontextu ukazuje, Ïe Pavel nehovoﬁí
o tom, Ïe by BÛh z pouhého rozmaru 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). „Nepﬁeje si, aby nûkdo zahynul, ale chce,
42
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ko historikovo poznání toho, co lidé v minulosti udûlali, neovlivÀuje
jejich ãiny. Stejnû jako kamera zachytí scénu, ale nezmûní ji, tak
i pﬁedzvûdûní hledí do budoucnosti, aniÏ by ji mûnilo. BoÏí pﬁedzvûdûní nikdy nenaru‰uje lidskou svobodu.

ukazuje, Ïe Pavel zde má na mysli
poslání, a ne spasení. Vykoupení je
dostupné pro kaÏdého, ale BÛh vyvoluje urãité lidi ke zvlá‰tním úkolÛm. 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 misijní 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 urãuje, Ïe se to tak stane. Faraónova
negativní odpovûì na BoÏí v˘zvu ve
skuteãnosti ilustruje BoÏí úctu ke
svobodû rozhodování.

Dynamika Trojice
Existuje pouze jeden BÛh? Kdo je
pak Kristus a Duch svat˘?
BoÏí jednota. V protikladu k okolním pohansk˘m národÛm Izrael vûﬁil, 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 monoteistick˘ dÛraz není v rozporu s kﬁesÈansk˘m pojetím trojjediného Boha
nebo Trojice – Otce, Syna a Ducha
svatého. Naopak potvrzuje, Ïe neexistuje Ïádn˘ pantheon rÛzn˘ch
boÏstev.

Pﬁedzvûdûní a lidská svoboda. Nûkteﬁí se domnívají, Ïe BÛh pﬁistupuje
k lidem, aniÏ by znal jejich volbu
je‰tû pﬁed jejich vlastním rozhodnutím; 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 vûãnosti 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-

Pluralita v Trojici. Aãkoli Star˘ zákon v˘slovnû neuãí, Ïe BÛh je trojjedin˘, naznaãuje pluralitu v rámci
Trojice. BÛh nûkdy pouÏívá mnoÏné ãíslo, napﬁíklad: „UãiÀme ãlovûka, aby byl na‰ím obrazem“ (Gn
1,26); „teì je ãlovûk jako jeden
z nás“ (Gn 3,22); „nuÏe, sestoupí43
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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. JeÏí‰ byl od vûãnosti se sv˘m Otcem
a Duchem. Îili jako souvûãné a spolu existující osoby, které si vzájemnû projevovaly naprosté odevzdání
a lásku. To, Ïe spolu byli po tak dlouhou dobu, svûdãí o dokonalé a absolutní lásce, která v Trojici existovala. V˘rok „BÛh je láska“ (1 J 4,8)
znamená, Ïe kaÏd˘ z nich Ïil pro
ostatní tak, Ïe ostatní proÏívali dokonalé naplnûní a ‰tûstí.
Láska je definována ve 13. kapitole 1. listu Korintsk˘m. Nûkteﬁí by
se mohli ptát, jak se mohly vlastnosti jako dlouhoshovívavost a trpûlivost vztahovat na Trojici, která mûla
dokonal˘ vztah lásky. Trpûlivost byla 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 boÏskou moc a vlastnosti. V lidsk˘ch organizacích má koneãnou autoritu
jedna osoba – prezident, král nebo
ministersk˘ pﬁedseda. V Trojici ma-

me“ (Gn 11,7). Nûkdy je andûl
HospodinÛv ztotoÏÀován s Bohem.
MojÏí‰ovi se zjevil andûl HospodinÛv 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, napﬁ. ve zprávû o stvoﬁení: „Nad vodami 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 Panovník Hospodin [Otec] a jeho Duch
[Duch svat˘]“ (Iz 48,16); „Já [Otec]
jsem vloÏil na nûho [Mesiá‰e] svého Ducha; on vyhlásí soud pronárodÛm.“ (Iz 42,1)
Vztahy v Trojici. První KristÛv pﬁíchod nám poskytuje mnohem jasnûj‰í pohled na trojjediného Boha.
Janovo evangelium zjevuje, Ïe Trojici 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 odcizením od Otce, které zpÛsobil
hﬁích. Hﬁích naru‰il pÛvodní
vztah ãlovûka k Bohu (Gn 3,6-10;
Iz 59,2). V posledních hodinách
44
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Ke konci svého pozemského Ïivota JeÏí‰ zaslíbil, Ïe po‰le Ducha svatého 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 vrcholn˘ch okamÏikÛ dûjin spasení
se úãastnili v‰ichni tﬁi – Otec, Syn
i Duch svat˘.
Dnes nás Otec a Syn oslovují skrze Ducha svatého. JeÏí‰ ﬁekl: „AÏ
pﬁijde Pﬁímluvce, kterého vám po‰lu od Otce, Duch pravdy, jenÏ od
Otce vychází, ten o mnû vydá svûdectví.“ (J 15,26) Otec a Syn posílají Ducha, aby kaÏdému ãlovûku zjevil 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 pﬁítomnost Ducha svatého se v‰emi vámi.“ (2 K 13,13) Kristus je tu jmenován první. BÛh navázal s lidstvem
styk skrze JeÏí‰e Krista – Boha, kter˘ se stal ãlovûkem. I kdyÏ v‰ichni tﬁi
ãlenové Trojice pﬁi spasení spolu-

jí koneãnou autoritu v‰echny tﬁi
osoby.
Zatímco Trojice není jedinou osobou, BÛh je jedno v zámûru, my‰lení
a charakteru. Tato jednota nesmazává 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 základním zákonem nebes a BÛh také
pracuje podle ﬁádu. Tato uspoﬁádanost vychází z Trojice a udrÏuje její
jednotu. Otec, jak se zdá, pÛsobí jako zdroj, Syn jako prostﬁedník
a Duch svat˘ jako vykonavatel.
Inkarnace krásnû ilustruje spolupráci tﬁí boÏsk˘ch osob. Otec dal
svého Syna, Kristus dal sebe samého a Duch svat˘ zpÛsobil JeÏí‰ovo
narození (J 3,16; Mt 1,18.20). Andûlovo svûdectví Marii jasnû ukazuje
souãinnost v‰ech tﬁí v tajemství BoÏího 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).
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
o jeho prvním pﬁíchodu a oãekává
jeho návrat.
Kristus, prostﬁedník mezi Bohem a námi, nás spojuje s Trojicí.
JeÏí‰ je „cesta, pravda i Ïivot“
(J 14,6). Evangelium je soustﬁedûno na Osobu, ne jen na zpÛsob Ïivota. 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 muãícím nástroji nám BÛh ukázal svou
lásku. Kristov˘m prostﬁednictvím
naplÀuje BoÏí láska na‰e touÏící,
ale prázdná srdce. JeÏí‰ visel na kﬁíÏi 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 mÛÏeme dosáhnout. JestliÏe jsme vystoupili na Golgotu, dostali jsme se k Bohu nejblíÏe.
Na kﬁíÏi se plnû projevila obûtavost BoÏí Trojice. Právû zde se BÛh
zjevil ve své plnosti. Kristus se stal
ãlovûkem, aby zemﬁel za lidstvo. Více si cenil nesobeckosti neÏ vlastního 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.

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 spasení 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 máte 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, jejímÏ pﬁedobrazem jsou obûti a slavnosti Starého zákona. On je ústﬁední
postavou evangelia. Stal se poÏehnanou nadûjí, tedy poselstvím, které
uãedníci hlásali v kázáních a spisech. Star˘ zákon oãekává jeho pﬁíchod; Nov˘ zákon podává zprávu
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Trojjedin˘ BÛh
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).

Jedin˘ skuteãn˘ BÛh je BÛh kﬁíÏe.
Kristus odhalil celému vesmíru nekoneãnou lásku a spásnou moc
Trojice. On zjevil trojjediného Boha, jenÏ byl ochoten projít utrpením odlouãení pro svou nepodmí-

Poznámky:
1.

2.

3.

Gordon R. Lewis, Decide for Yourself:
A Theological Workbook (Downers Grove, IL:
Inter Varsity Press, 1978), str. 15.
Jde o tyto argumenty: kosmologick˘, teologick˘, ontologick˘, antropologick˘ a náboÏensk˘. 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 nedokazují BoÏí existenci, ale naznaãují, Ïe je velká
pravdûpodobnost, Ïe BÛh existuje. Pﬁesvûdãení o BoÏí existenci v‰ak nakonec spoãívá
ve víﬁe.
Jahve je „konjekturální transliterace“ (odhadovan˘, pravdûpodobn˘ pﬁepis) BoÏího
posvûceného jména ve Starém zákonû (Ex
3,14.15; 6,3). V hebrejském originálu ‰lo

4.

47

o ãtyﬁi písmena JHVH. âasem v‰ak Îidé
v obavû ze zneuÏívání BoÏího jména pﬁestali 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 zaãaly pﬁidávat samohlásky, masoreti pﬁidali
k souhláskám JHVH samohlásky ze jména
Adonaj. Z tohoto spojení vzniklo jméno
Jehova, které se v nûkter˘ch pﬁekladech pouÏívá dodnes. Jiné pﬁeklady upﬁednostÀují
jmennou podobu Jahve nebo pﬁeklad HOSPODIN, PÁN. (Viz Siegfried H. Horn,
Seventh-day Adventist Bible Dictionary, Don F.
Neufeld, rev. vyd., [Washington, D. C.: Review and Herald, 1979] str. 1192.1193.)
„Predestination“, Seventh-day Adventist Encyclopedia, Don F. Neufeld, rev. vyd., (Washington, D. C.: Review and Herald, 1976), str.
1144.
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BÛh, vûãn˘ Otec, je Stvoﬁitel, PÛvodce,
UdrÏovatel a svrchovan˘ Vládce celého
stvoﬁení. Je spravedliv˘ a svat˘, milosrdn˘ 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

Adventisté sedmého dne věří...
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Bůh
Otec

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 tribunálu. Jeho dÛstojná pﬁítomnost naplÀuje bázní v‰echny, kdo jsou pﬁítomni ve velké soudní síni. Pﬁed
ním stojí zástup svûdkÛ. Zaãal soud
a byly otevﬁeny knihy. Zaãíná zkoumání 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
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
mluvíval BÛh k na‰im otcÛm ústy
prorokÛ; v tomto posledním ãase
k nám promluvil ve svém Synu, jehoÏ ustanovil dûdicem v‰eho a skrze nûhoÏ stvoﬁil i vûky.“ (Îd 1,1.2)
Aãkoli Star˘ zákon mluví o osobách
Trojice v náznacích, nijak je nerozli‰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˘ zákon ﬁíká o Kristovû roli pﬁi stvoﬁení
a pﬁi vyjití z Egypta, ukazuje, Ïe
i Star˘ zákon nám ãasto pﬁedstavuje Boha Otce prostﬁednictvím pÛsobení jeho Syna. „NeboÈ v Kristu
BÛh usmíﬁil svût se sebou.“ (2 K
5,19) Ve Starém zákonû je BÛh naz˘ván takto:

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 lidstva i vliv Ducha svatého na jednotlivce, ale co má s námi spoleãného
Otec? Je snad protikladem laskavého 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 novozákonnímu obrazu milujícího
Boha, kter˘ zdÛrazÀuje ochotu nastavit druhou tváﬁ a jít druhou míli
(Mt 5,39-41)?

BÛh milosrdenství. Nikdo z hﬁí‰n˘ch
lidí nikdy nevidûl Boha (Ex 33,20).
Nemáme jeho fotografii. BÛh ale
ukázal svÛj charakter milostiv˘mi ãiny a pﬁed MojÏí‰em se pﬁedstavil
následovnû: „Hospodin, Hospodin:
BÛh pln˘ slitování a milostiv˘, shovívav˘, nejv˘‰ milosrdn˘ a vûrn˘,
kter˘ osvûdãuje milosrdenství 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 a ãtvrtého pokolení.“ (Ex 34,6.7;

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
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BÛh Otec
sk˘ ãin stojí v pozadí celého Starého zákona a je pﬁíkladem BoÏí
touhy b˘t na‰ím Vykupitelem. BÛh
není vzdálená nebo lhostejná bytost. Naopak, velmi se zajímá o na‰e záleÏitosti.
Zvlá‰tû Ïalmy jsou prodchnuty
hloubkou BoÏího láskyplného zájmu: „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 poníÏen˘m, v opovrÏení ho nemûl.“
(Î 22,25)

srov. Îd 10,26.27) Milosrdenství
v‰ak neodpou‰tí slepû; ﬁídí se principem spravedlnosti. Ti, kteﬁí odmítají jeho milosrdenství, pak nesou
trest za hﬁích.
Na Sínaji BÛh vyjádﬁil svou touhu
b˘t pﬁítelem Izraele a mít s ním spoleãenství. MojÏí‰ovi ﬁekl: „AÈ mi
udûlají svatyni a já budu bydlit
uprostﬁed nich.“ (Ex 25,8) ProtoÏe
svatynû byla BoÏím pozemsk˘m pﬁíbytkem, stala se ústﬁedním bodem
náboÏenské zku‰enosti Izraele.
BÛh smlouvy. BÛh touÏil s lidmi navázat trval˘ vztah, proto s nimi uzavíral slavnostní smlouvy, jako napﬁ.
s Noemem (Gn 9,1-17) nebo
s Abrahamem (Gn 12,1-3.7; 13,1417; 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 ubezpeãil, Ïe nikdy nepﬁijde dal‰í celosvûtová potopa (Gn 9,11). Abrahamovi zaslíbil poãetné potomstvo
(Gn 15,5-7) a zemi, ve které bude
on i jeho potomci bydlet (Gn
15,18; 17,8).

BÛh Útoãi‰tû. David na Boha pohlíÏel 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 Vykupitel. Jako BÛh exodu Hospodin zázraãnû vedl národ otrokÛ
ke svobodû. Tento velk˘ vykupitel51
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
Dobrotiv˘ BÛh. BÛh je ten, kdo
„uti‰tûn˘m dopomáhá k právu, hladov˘m chléb dává. Hospodin osvobozuje vûznû. Hospodin otvírá oãi
slep˘m, Hospodin sehnuté napﬁimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraÀuje ty, kdo jsou
bez domova, ujímá se sirotka i vdovy.“ (Î 146,7-9) Jak velkolepû je
BÛh v Îalmech pﬁedstaven!

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 Ïivém Bohu.“ (Î 42,2.3) David ze
zku‰enosti potvrzuje: „Na Hospodina sloÏ svoji starost, postará se
o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedliv˘ 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˘‰ milosrdn˘, vûrn˘.“ (Î 86,15)

Vûrn˘ BÛh. Navzdory BoÏí velikosti
Izrael ãasto Boha opou‰tûl (Lv 26.
kap.; Dt 28. kap.). BÛh je zobrazován 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 nepodmínûnou lásku.
I kdyÏ BÛh dopustil na Izraelce pohromy, které zpÛsobila jejich nevûra,
ve snaze napravit jejich cesty, stále je
obklopoval sv˘m milosrdenstvím.
Uji‰Èoval je: „Ty jsi mÛj sluÏebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tû.
Neboj se, vÏdyÈ já jsem s tebou, nerozhlíÏej se úzkostlivû, já jsem tvÛj
BÛh. Dodám ti odvahu, pomocí ti
budu, budu tû podpírat pravicí své
spravedlnosti.“ (Iz 41,9.10) Navzdory jejich nevûﬁe jim zasliboval: „Pak
budou vyznávat nepravost svou i nepravost sv˘ch otcÛ, zpronevûru, jíÏ se

Odpou‰tûjící BÛh. KdyÏ se David dopustil hﬁíchu smilstva a vraÏdy,
vroucnû prosil Boha: „Smiluj se nade mnou, BoÏe, pro milosrdenství
svoje, pro své velké slitování zahlaì
moje nevûrnosti.“ „Jen mû neodvrhuj od své tváﬁe, Ducha svého svatého mi neber!“ (Î 51,3.13) Byl povzbuzen uji‰tûním, Ïe BÛh je obdivuhodnû 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 vzdaluje na‰e nevûrnosti. Jako se nad syny
slitovává otec, slitovává se Hospodin nad tûmi, kdo se ho bojí. On
ví, Ïe jsme jen stvoﬁení, pamatuje,
Ïe jsme prach.“ (Î 103,11-14)
52
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BÛh Otec
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!

na mnû dopustili, ...dokud nebude
jejich neobﬁezané srdce zkru‰eno
a dokud neodpykají své provinûní.
I pﬁipomenu si svou smlouvu s Jákobem... s Izákem... s Abrahamem.“
(Lv 26,40-42; srov. Jr 3,12)
BÛh pﬁipomíná svému lidu svÛj vykupitelsk˘ zájem: „Izraeli, u mne nebude‰ zapomenut. ZaÏenu tvou nevûru jako mraãno a jako oblak tvé
hﬁíchy. NavraÈ se ke mnû, já tû vykoupím.“ (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 Otec v Novém zákonû
BÛh Starého zákona se neli‰í od
Boha Nového zákona. BÛh Otec je
pﬁedstaven jako pÛvodce v‰ech vûcí, Otec v‰ech skuteãn˘ch vûﬁících
a v jedineãném smyslu Otec JeÏí‰e
Krista.

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

Otec v‰eho stvoﬁení. Pavel rozli‰uje
mezi Otcem a JeÏí‰em Kristem: „Je
jedin˘ BÛh Otec, od nûhoÏ je v‰echno... a jedin˘ Pán JeÏí‰ Kristus, skrze
nûhoÏ je v‰ecko; i my jsme skrze nûho.“ (1 K 8,6; srov. Îd 12,9; J 1,18)
¤íká: „Pro tuÈ pﬁíãinu klekám na
kolena svá pﬁed Otcem Pána na‰eho Jezukrista, z nûhoÏ v‰eliká rodina na nebi i na zemi se jmenuje.“
(Ef 3,14.15 Kral.)

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

Otec v‰ech vûﬁících. V novozákonní
dobû se tento duchovní vztah mezi
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
ze nûhoÏ stvoﬁil i vûky. On, odlesk
BoÏí slávy a v˘raz BoÏí podstaty...“
(Îd 1,1-3)
1. BÛh, kter˘ dává. JeÏí‰ zjevil svého 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 vlastnímu Synu.
KdyÏ v Betlémû BÛh dal svého
Syna, dal sebe samého. Jakou bolest
zakou‰el Otec, kdyÏ jeho Syn vstoupil na na‰i hﬁíchem poru‰enou planetu! Pﬁedstavme si, co proÏíval
Otec, kdyÏ vidûl svého Syna, jak zamûÀuje lásku a úctu andûlÛ za nenávist 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 lidí. Trpûl stejnû jako Kristus. Jaké
vût‰í svûdectví bychom mohli
o Otci podat? Více neÏ cokoli jiného 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 nepﬁátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protoÏe on dává svému

otcem a dûtmi jiÏ nevztahuje na
Boha a národ izraelsk˘, ale na Boha
a jednotlivého vûﬁícího. JeÏí‰ pﬁedstavuje základní principy tohoto
vztahu (Mt 5,45; 6,6-15), kter˘ vzniká tehdy, kdyÏ vûﬁící pﬁijme JeÏí‰e
Krista (J 1,12.13).
Na základû vykoupení uskuteãnûného v Kristu jsou vûﬁící pﬁijati jako
BoÏí dûti. Duch svat˘ tento vztah
umoÏÀuje. Kristus pﬁi‰el, „aby vykoupil ty, kteﬁí jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli pﬁijati za syny. 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, odhalil nejhlub‰í pohled na Boha
Otce, kdyÏ jako sebezjevení Boha
pﬁi‰el v lidském tûle (J 1,1.14). Jan
konstatuje: „Boha nikdy nikdo nevidûl; jednorozen˘ Syn, kter˘ je v náruãí 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 dÛleÏitost 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, jehoÏ ustanovil dûdicem v‰eho a skr54
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svou lásku ke kaÏdému ztracenému
ãlovûku.
Toto podobenství má také vesmírn˘ rozmûr. Ztracená ovce pﬁedstavuje ná‰ odbojn˘ svût, pouhé zrnko
v obrovském vesmíru. BÛh dal vzácn˘ dar, svého Syna, aby na‰e planeta byla pﬁivedena zpût do stáda. To
ukazuje, Ïe ná‰ padl˘ svût je mu stejnû vzácn˘ jako ostatní stvoﬁení.
Podobenství o ztraceném penízi
zdÛrazÀuje, jak nesmírnou cenu
BÛh pﬁipisuje nám hﬁí‰n˘m lidem.
A podobenství o marnotratném synu zjevuje obrovskou lásku Otce,
kter˘ vítá domÛ své kající dûti. Je-li
v nebi radost nad jedin˘m hﬁí‰níkem ãinícím pokání (L 15,7), pak si
pﬁedstavte, jakou radost proÏije vesmír pﬁi druhém pﬁíchodu Pánû!
Nov˘ zákon ukazuje jasnû, Ïe Otec
je bytostnû zapojen v pﬁíchodu svého Syna. Pﬁi druhém pﬁíchodu budou bezboÏní volat k horám a skalám: „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-

slunci svítit na zlé i dobré a dé‰È posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“
(Mt 5,44.45) „A va‰e odmûna bude
hojná: budete syny Nejvy‰‰ího, neboÈ on je dobr˘ k nevdûãn˘m
i zl˘m. Buìte milosrdní, jako je milosrdn˘ 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. Vidíme 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 jednání vidíme mezi lidmi i Otce, jak
jim pﬁiná‰í Ïivot, osvobozuje je, dává jim nadûji a ukazuje jim na budoucí obnovenou zemi. Kristus vûdûl, Ïe svûdectví o u‰lechtilé lásce
jeho Otce je klíãem k tomu, jak pﬁivést lidi k pokání (¤ 2,4).
Tﬁi Kristova podobenství zobrazují BoÏí láskypln˘ zájem o ztracené
lidstvo (L 15). Podobenství o ztracené ovci nás uãí, Ïe spasení pﬁichází 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
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dokáÏe objasnit, proã jsme jako nepﬁátelé „byli s Bohem smíﬁeni smrtí
jeho Syna“ (¤ 5,10). Jak bychom
mohli odmítnout takovou lásku
a neuznat ho za svého Otce?

ho vûãného domova. „BÛh poslal na
svût svého jediného Syna, abychom
skrze nûho mûli Ïivot.“ (1 J 4,9)
Tento OtcÛv ãin nevyznûl naprázdno. Jen nezmûrná, nesobecká láska
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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 spravedlnosti a lásky. Sv˘mi zázraky projevil
BoÏí moc a prokázal, Ïe je BoÏí zaslíben˘ 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‰ prospûch. Znovu pﬁijde v slávû, aby provÏdy 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...
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Na pou‰ti se objevili hadi, kteﬁí rozsévali hrÛzu. Plazili se pod kuchyÀsk˘mi hrnci, ovíjeli se kolem stanov˘ch kolíkÛ, skr˘vali se mezi dûtsk˘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. „MojÏí‰ 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 hada a pﬁipevnil ho na Ïerì. JestliÏe
59
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ta“ jako obûÈ za hﬁích, aby se stal nadûjí lidstva (1 Pt 1,19.20). Mûl nás
pﬁivést zpût k Bohu, a také vysvobodit z hﬁíchu tím, Ïe zmaﬁí ãiny ìáblovy (1 Pt 3,18; Mt 1,21; 1 J 3,8).
Hﬁích oddûlil Adama a Evu od
zdroje Ïivota a jeho dÛsledkem mûla b˘t jejich okamÏitá smrt. Ale v souladu s plánem stanoven˘m pﬁed zaloÏením svûta (1 Pt 1,20.21), s „radou pokoje“ (Za 6,13 Kral.), se BoÏí
Syn postavil mezi nû a BoÏí spravedlnost, pﬁeklenul propast a zabránil
okamÏité smrti. UÏ pﬁed kﬁíÏem jeho 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 nadpﬁirozené nepﬁátelství mezi hada a Ïenu,
mezi nûj a její semeno. V tajuplném
v˘roku z Gn 3,15 had a jeho potomstvo pﬁedstavuje satana a jeho
následovníky; Ïena a její semeno
symbolizují BoÏí lid a Spasitele svûta. Tento v˘rok byl prvním uji‰tûním, 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‰ patu.“ (Gn 3,15) Nikdo z nich nevyjde
nezranûn.

nûkoho u‰tkl had, a on pohlédl na
bronzového hada, zÛstal naÏivu.“
(Nu 21,9)
Had, kter˘ vÏdy symbolizoval satanovo dílo (Gn 3; Zj 12), pﬁedstavoval hﬁích. Tábor se dostal do satanov˘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 potupn˘ 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 mÛÏe lidstvo, Ïijící bez nadûje, získat
Ïivot.
Jak mÛÏe vtûlení pﬁinést lidstvu
spásu? Jaké dÛsledky to pﬁinese pro
Syna? Jak se mohl BÛh stát ãlovûkem, a proã to bylo nutné?
Vtûlení: pﬁedpovûdi a naplnûní
BoÏí plán zachránit ty, kteﬁí se odvrátili od jeho moudré rady (J 3,16;
1 J 4,9), pﬁesvûdãivû ukazuje BoÏí
lásku. V tomto plánu byl Syn „pﬁedem vyhlédnut pﬁed stvoﬁením svû60
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mûlo Ïádnou vadu – to pﬁedstavovalo 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˘ charakter 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˘ zpÛsob vyjádﬁení nadûje, ale jedinû tak
mohl hﬁí‰ník vyjádﬁit svou víru.
KdyÏ knûz vykonal svou sluÏbu (Lv
4 – 7), hﬁí‰ník pﬁijal odpu‰tûní hﬁíchÛ skrze víru v zástupnou smrt budoucího Vykupitele, kterého symbolizovala 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 drahou krví „jako beránek bez vady
a bez poskvrny“ (1 Pt 1,19) získal
pro lidstvo vykoupení z koneãného
trestu za hﬁích.

Od této chvíle lidstvo oãekávalo
Zaslíbeného, jak ukazuje Star˘ zákon. Proroctví pﬁedpovídala, Ïe
kdyÏ pﬁijde onen Zaslíben˘, svût dostane dÛkaz, podle kterého rozpozná jeho totoÏnost.
Prorocká dramatizace spasení. KdyÏ
do svûta vstoupil hﬁích, BÛh ustanovil obûti zvíﬁat, které mûly zobrazovat poslání budoucího Spasitele
(Gn 4,4). Tento symbolick˘ systém
prostﬁednictvím dramatizace pﬁedstavoval zpÛsob, jak˘m BÛh Syn odstraní 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 Ïivot. Ale ve své nekoneãné lásce dal
BÛh svého Syna, „aby Ïádn˘, kdo
vûﬁí v nûho, nezahynul, ale mûl Ïivot vûãn˘“ (J 3,16). Jak˘ nepochopiteln˘ 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 obûtovalo ve svatyni, coÏ byla souãást
smluvního vztahu mezi Bohem a jeho lidem. Svatyni postavil MojÏí‰
podle nebeského vzoru a její obﬁady byly zﬁízeny pro ilustraci plánu
spasení (Ex 25,8.9.40; Îd 8,1-5).
Aby kající hﬁí‰ník dosáhl odpu‰tûní, pﬁinesl obûtní zvíﬁe, které ne-

Pﬁedpovûdi o Spasiteli. BÛh zaslibuje, Ïe Spasitel – Mesiá‰ – Pomazan˘
bude pocházet z Abrahamova rodu: „Ve tvém potomstvu dojdou
poÏehnání v‰echny pronárody zemû.“ (Gn 22,18; srov. 12,3)
Izaiá‰ prorokoval, Ïe Spasitel pﬁijde 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 rameni spoãine vláda a bude mu dáno jméno: ‘Divupln˘ rádce, BoÏsk˘
bohat˘r, Otec vûãnosti, Vládce pokoje’.“ (Iz 9,6) Vykupitel zasedne na
trÛn DavidÛv a zﬁídí vûãnou vládu
pokoje (Iz 9,7). Místem, kde se narodí, bude Betlém (Mi 5,2).
Narození této boÏské i lidské bytosti bude nadpﬁirozené. Nov˘ zákon cituje Izaiá‰e 7,14: „Hle, panna
poãne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest pﬁeloÏeno,
BÛh s námi.“ (Mt 1,23)
Spasitelovo poslání je vyjádﬁeno
tûmito slovy: „Duch Panovníka
Hospodina je nade mnou, Hospodin mû pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvûst pokorn˘m, poslal
mû obvázat rány zkrou‰en˘ch srdcem, 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 „jako oddenek z vyprahlé zemû“.
„Nemûl vzhled ani dÛstojnost. Vidûli jsme ho, ale byl tak nevzhledn˘, Ïe jsme po nûm nedychtili. Byl
v opovrÏení, kdekdo se ho zﬁekl,
muÏ pln˘ bolesti, zkou‰en˘ nemocemi...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 dûlit o jeho roucho a losovat o jeho
odûv (Î 22,19). Nebude mu zlomena 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 nûm˘, 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 sebe 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 nepravost nás v‰ech... VÏdyÈ byl vyÈat
ze zemû Ïiv˘ch, ranûn pro nevûrnost 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 Abrahamov˘m synem (Mt 1,1). Pavel potvrzuje, Ïe zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni se naplnilo
v Kristu (Ga 3,16). V‰eobecnû se
mu pﬁipisoval mesiá‰sk˘ titul „Syn
DavidÛv“ (Mt 21,9). Byl ztotoÏÀován 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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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, vojáci probodli jeho bok kopím (J 19,
34.37).
Kristovi následovníci povaÏovali
jeho smrt za jedinou obûÈ za hﬁí‰níky. „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 miloval nás a sám sebe dal za nás jako
dar a obûÈ, jejíÏ vÛnû je Bohu milá.“
(Ef 5,2)

svatého“ (Mt 1,18-23). ¤ímsk˘ v˘nos
ji pﬁivedl do Betléma, pﬁedpovûdûného rodi‰tû Spasitele (L 2,4-7).
Jedno z JeÏí‰ov˘ch jmen bylo
Immanuel – „BÛh s námi“, coÏ naznaãovalo jeho boÏskou i lidskou
pﬁirozenost a ukazovalo na BoÏí
ztotoÏnûní se s lidstvem (Mt 1,23).
Jeho obvyklé jméno JeÏí‰ se zamûﬁovalo na jeho poslání Spasitele:
„Dá‰ mu jméno JeÏí‰; neboÈ on vysvobodí svÛj lid z jeho hﬁíchÛ.“ (Mt
1,21)
JeÏí‰ ztotoÏÀoval své poslání s posláním Mesiá‰e pﬁedpovûdûného
u Izaiá‰e 61,1.2: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právû sly‰eli.“
(L 4,17-21)
Aãkoli na lid hluboce zapÛsobil,
bylo jeho poselství v‰eobecnû odmítáno (J 1,11; L 23,18). AÏ na nûkolik v˘jimek nebyl uznán za Spasitele
svûta. Místo pﬁijetí musel ãelit hrozbû smrti (J 5,16; 7,19; 11,53).
Na konci JeÏí‰ovy tﬁíapÛlleté sluÏby ho uãedník Jidá‰ I‰kariotsk˘ zradil (J 13,18; 18,2) za tﬁicet stﬁíbrn˘ch
(Mt 26,14.15). JeÏí‰ se nebránil, naopak 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 jeho zatãení (Mt 26,67; J 19,1-16;

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 izraelského 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 BoÏí zámûr.
Daniel psal také o „zpro‰tûní viny“
a „uvedení vûãné spravedlnosti“, které 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 sedm t˘dnÛ. Za ‰edesát dva t˘dny...“,
tedy celkem za 69 t˘dnÛ po „vyjití
slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma“ (Da 9,25). Po ‰edesátém
devátém t˘dnu „bude pomazan˘ zahlazen a nebude jiÏ“ (Da 9,26), to
je zmínka o jeho zástupné smrti.
Mûl zemﬁít uprostﬁed sedmdesátého t˘dne: „Zastaví obûtní hod
i obûÈ pﬁídavnou.“ (Da 9,27)
Klíã k porozumûní prorockému
ãasu je tﬁeba hledat v biblickém principu, kter˘ ﬁíká, Ïe se den v prorockém ãase rovná doslovnému solárnímu roku (Nu 14,34; Ez 4,6).2 Podle
tohoto principu den za rok, 70 t˘dnÛ (neboli 490 prorock˘ch dnÛ)
pﬁedstavuje 490 doslovn˘ch let.

Daniel uvádí, Ïe toto období má
zaãít „vyjitím slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma“ (Da 9,25).
Tento v˘nos, kter˘ dal ÎidÛm plnou
autonomii, byl vydán v sedmém roce perského krále Artaxerxa a nabyl 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 objevit „pomazan˘ vévoda“. 483 let po
roce 457 pﬁ. Kr. nás pﬁivádí do podzimu roku 27 po Kr., kdy byl JeÏí‰
pokﬁtûn a zaãal svou veﬁejnou sluÏbu.4 Gleason Archer pﬁijímá tyto ãasové údaje (457 pﬁ. Kr. a 27 po Kr.)
a poznamenává, Ïe se jedná o „nejpozoruhodnûj‰í pﬁesnost v naplnûní 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˘“

70 T¯DNÒ – 490 LET
Daniel 9
538/
537 pr. Kr.

7 t˘dnÛ –
49 let

62 t˘dnÛ – 434 let

1t˘den –
7 let

→

1/2 1/2
457

pﬁ. Kr. → → po. Kr. 27

408
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ho zmrtv˘chvstání. David prorokoval: „NezÛstane v ﬁí‰i smrti a jeho tûlo 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 kdyby umﬁel, bude Ïít. A kaÏd˘, kdo Ïije 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)

(L 3,21.22; Sk 10,38; J 1,41). JeÏí‰ovo vyhlá‰ení „naplnil se ãas“ (Mk
1,15) se vztahuje na naplnûní tohoto 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 okamÏiku jeho smrti se nadpﬁirozen˘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 kupﬁedu na zcela dostaãující Mesiá‰ovu obûÈ. KdyÏ byl JeÏí‰ Kristus, prav˘ Beránek BoÏí, obûtován na
Golgotû jako smírná obûÈ za na‰e
hﬁíchy (1 Pt 1,19), tehdy se pﬁedobraz setkal s naplnûním a stín splynul se skuteãností. UÏ nebylo potﬁeba slouÏit v pozemské svatyni.
JeÏí‰ zemﬁel bûhem velikonoãní
slavnosti v pﬁesnû prorocky stanovenou dobu. Pavel ﬁíká: „Byl obûtován ná‰ velikonoãní beránek,
Kristus.“ (1 K 5,7) Toto neuvûﬁitelnû pﬁesné ãasové proroctví podává
jeden z nejmocnûj‰ích dÛkazÛ o základní historické pravdû, Ïe JeÏí‰
Kristus je dávno pﬁedpovûzen˘ Spasitel svûta.

Dvû pﬁirozenosti JeÏí‰e Krista
Jan vyslovil velkou pravdu, kdyÏ napsal: „Slovo se stalo tûlem a pﬁeb˘valo mezi námi.“ (J 1,14) Vtûlení
Boha Syna je tajemstvím. Písmo naz˘vá BoÏí pﬁeb˘vání v tûle „tajemstvím zboÏnosti“ (1 Tm 3,16). Stvoﬁitel svûtÛ, v nûmÏ byla plnost boÏství, 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 podobu ãlovûka!
âlovûk mÛÏe sotva pochopit toto
svaté tajemství. MÛÏe jen prosit Du-

Vzkﬁí‰ení Spasitele. Bible pﬁedpovídá
nejen Spasitelovu smrt, ale také je65
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„V nûm byl Ïivot a Ïivot byl svûtlo lidí.“ (J 1,4) Kristovo prohlá‰ení „Já
jsem vzkﬁí‰ení a Ïivot“ (J 11,25) potvrdilo, Ïe v nûm je „Ïivot pÛvodní,
nevypÛjãen˘, neodvozen˘“6.
Svatost je souãástí jeho pﬁirozenosti. Andûl pﬁi zvûstování Marii ﬁekl: „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 poloÏil 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‰echno.“ (Ko 1,17) I Jan potvrzuje: „To
(slovo) bylo na poãátku u Boha.
V‰echno povstalo skrze nû a bez nûho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,2.3)7
2. Jeho boÏská moc a práva. BoÏí ãiny jsou pﬁipisovány JeÏí‰i. Je ztotoÏnûn 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 soudit svût (Mt 25,31.32). Kristus také
odpou‰tûl hﬁíchy (Mt 9,6; Mk 2,5-7).

cha svatého o osvícení. Ve snaze porozumût inkarnaci, je dobré pamatovat na to, Ïe „skryté vûci patﬁí
Hospodinu, na‰emu Bohu, zjevné
v‰ak patﬁí navûky nám a na‰im synÛm“ (Dt 29,29).
JeÏí‰ Kristus je prav˘ BÛh. Co dokazuje, Ïe JeÏí‰ je BÛh? Jak JeÏí‰ chápal sám sebe? Poznali lidé jeho
boÏství?
1. Jeho boÏské vlastnosti. Kristus má
boÏské vlastnosti. Je v‰emohoucí. ¤ekl, 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‰udypﬁítomnost uji‰tûním: „A hle, já jsem s vámi
po v‰echny dny aÏ do skonání tohoto vûku.“ (Mt 28,20) A dal‰ím v˘rokem: „Kde jsou dva nebo tﬁi shromáÏdûni ve jménu mém, tam jsem
já uprostﬁed nich.“ (Mt 18,20)
Aãkoli Kristus jako BÛh je v‰udypﬁítomn˘, vtûlen˘ Kristus se této
vlastnosti dobrovolnû vzdal. Rozhodl
se, Ïe bude v‰udypﬁítomn˘ skrze sluÏbu Ducha svatého (J 14,16-18).
Epi‰tola ÎidÛm potvrzuje jeho nemûnnost slovy: „JeÏí‰ Kristus je tent˘Ï vãera i dnes i na vûky.“ (Îd 13,8)
Jeho nezávislá existence se potvrdila v jeho slovech, Ïe má Ïivot sám
v sobû (J 5,26). Jan dosvûdãuje:
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apo‰tolském poÏehnání (2 K 13,13),
v jeho radách na rozlouãenou (J 14.
a 16. kap.) a v Pavlovû v˘kladu duchovních 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 pokloní 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 BoÏího charakteru, aby mohli s Bohem
rozvíjet svÛj osobní vztah. Kristus
tuto potﬁebu naplnil tím, Ïe ukázal
BoÏí slávu (J 1,14). „Boha nikdy nikdo nevidûl; jednorozen˘ Syn, kter˘ je v náruãi Otcovû, nám o nûm
ﬁekl.“ (J 1,18; srov. 17,6) JeÏí‰ to potvrzuje slovy: „Kdo vidí mne, vidí
Otce.“ (J 14,9)
V úplné závislosti na Otci (J 5,30)
Kristus pouÏíval boÏskou moc, aby lidem zjevil BoÏí lásku. V BoÏí síle
ukazoval, Ïe byl jako milující Spasitel

3. Jeho boÏská jména. JeÏí‰ova jména zjevují jeho boÏskou pﬁirozenost. 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 starozákonní BoÏí jméno „Jahve“ se vztahuje na JeÏí‰e. Matou‰ pouÏil slova
Izaiá‰e 40,3 „Pﬁipravte cestu Hospodinovu“ k popsání pﬁípravného díla pﬁed Kristov˘m pÛsobením (Mt
3,3). A Jan ztotoÏÀuje JeÏí‰e s Pánem zástupÛ, sedícím na trÛnu (Iz
6,1.3; J 12,41).
4. Jeho boÏství. Jan popisuje JeÏí‰e
jako BoÏí Slovo, které „se stalo tûlem“ (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 poÏehnan˘ na vûky“ (¤ 9,5 Kral.). Epi‰tola
ÎidÛm ho oslovuje jako Boha a Pána 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) potvrzuje, Ïe byl „jedné podstaty“
s Otcem a „má tytéÏ vlastnosti“.9
6. Jeho rovnost s Bohem. Jeho rovnost Bohu Otci se pﬁedpokládá
v kﬁestní formuli (Mt 28,19), plném
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du Davidova“ (¤ 1,3; 9,5) a byl „syn
Mariin“ (Mk 6,3). Aãkoli se narodil
z Ïeny jako kaÏdé jiné dítû, bylo v jeho narození nûco odli‰ného, jedineãného. 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 rozvoje. „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 poslání (L 2,46-49). V dûtství byl podﬁízen sv˘m rodiãÛm (L 2,51).
Cesta ke kﬁíÏi byla cesta stálého
rÛstu skrze utrpení, které hrálo v jeho v˘voji dÛleÏitou roli. „Nauãil se
poslu‰nosti z utrpení, jímÏ pro‰el,
tak dosáhl dokonalosti a v‰em, kteﬁí ho poslouchají, stal se pÛvodcem
vûãné spásy.“ (Îd 5,8.9; 2,10.18)
PﬁestoÏe procházel urãit˘m v˘vojem, 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 „darované 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-

poslán Otcem, aby uzdravoval, obnovoval a odpou‰tûl hﬁíchy (L 6,19;
J 2,11; 5,1-15.36; 11,41-45; 14,11; 8,311). Nikdy v‰ak nevykonal zázrak
proto, aby se zbavil osobních tûÏkostí a utrpení, které v podobn˘ch situacích proÏívají i jiní lidé.
JeÏí‰ Kristus tvoﬁil „jednotu v pﬁirozenosti, v povaze, v úmyslu“ s Bohem Otcem.10 Je skuteãn˘ BÛh.
JeÏí‰ Kristus je prav˘ ãlovûk. Bible
svûdãí o tom, Ïe kromû boÏské pﬁirozenosti má Kristus i lidskou pﬁirozenost. Pﬁijetí tohoto uãení je velmi dÛleÏité. „KaÏdé vnuknutí, které
vede k vyznání, Ïe JeÏí‰ Kristus pﬁi‰el v tûle, je z Boha; kaÏdé vnuknutí, 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 námi.“ (J 1,14) „Tûlo“ zde znamená
„lidskou pﬁirozenost“, tedy niÏ‰í pﬁirozenost neÏ je nebeská. Pavel to ﬁíká velice jasnû: „BÛh poslal svého
Syna, narozeného z Ïeny.“ (Ga 4,4;
srov. Gn 3,15) Kristus se stal „jedním z lidí“ a „v podobû ãlovûka se
poníÏil“ (Fp 2,7.8). Toto zjevení
Boha v lidské pﬁirozenosti je „tajemstvím zboÏnosti“ (1 Tm 3,16).
KristÛv rodokmen o nûm mluví
jako o „synu Davidovu“ a „synu Abrahamovu“ (Mt 1,1). Podle své lidské
pﬁirozenosti „tûlem pocházel z ro68
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L 19,41). Modlil se s hlasit˘m voláním a slzami, jednou dokonce pﬁi
modlitbû jeho pot kanul na zem jako krÛpûje krve (Îd 5,7; L 22,44).
Jeho modlitební Ïivot vyjadﬁoval
úplnou závislost na Bohu (Mt 26,3944; 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‰ného tûla“ nebo „hﬁí‰n˘ ãlovûk“. Nepﬁesné názory na tuto vûc pﬁinesly
v dûjinách kﬁesÈanské církve jen nejednotu 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 pﬁirozenost. Jako byla bronzová socha jedovat˘ch hadÛ vyzdviÏena proto,
aby byli lidé uzdraveni, tak i Syn,
uãinûn˘ „v podobnosti hﬁí‰ného tûla“, mûl b˘t Spasitelem svûta.
Pﬁed vtûlením byl JeÏí‰ „zpÛsobem bytí roven Bohu“, to znamená,
Ïe mûl od poãátku boÏskou pﬁirozenost (J 1,1; Fp 2,6.7). KdyÏ na sebe vzal „zpÛsob sluÏebníka“, odloÏil

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 Synu ãlovûka (celkem 77 krát, napﬁ.
Mt 8,20; 26,2). Titul „Syn BoÏí“
zamûﬁuje pozornost na jeho postavení v Trojici. Jméno „Syn ãlovûka“
zdÛrazÀuje jeho ztotoÏnûní se s lidstvem 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 ãlovûkem; 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 fyzickou vnímavost jakou mají ostatní
lidé; pociÈoval tedy hlad, ÏízeÀ, únavu 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 plakal (Mt 26,38; J 12,27; 11,33.35;
69
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sledky hﬁíchu, byl poddán stejné
chatrnosti a slabosti, kterou proÏívají ostatní lidé. Jeho lidská pﬁirozenost „podléhala slabosti“ (âEP) neboÈ 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 slzami obûÈ modliteb a úpûnliv˘ch proseb Bohu, kter˘ ho mohl zachránit
pﬁed smrtí.“ (Îd 5,7) Tím se ztotoÏnil s potﬁebami a chatrností, která
je lidství tak blízká.
Tak „Kristovo lidství nebylo adamovsk˘m lidstvím, to znamená lidstvím Adama pﬁed pádem, ani padl˘m lidstvím, ve v‰ech ohledech
podobné Adamovu lidství po pádu. Nebylo to lidství nepadlého
Adama, protoÏe na sobû neslo chatrnost padlého lidstva. Nebylo to
v‰ak padlé lidství, protoÏe nikdy
nekleslo do mravní neãistoty. Nejpﬁesnûji ﬁeãeno to bylo na‰e lidství, opro‰tûné od hﬁíchu.“13
c) Jeho poku‰ení. Jak na Krista pÛsobila poku‰ení? Bylo to pro nûj
snadné nebo tûÏké jim odolávat?
ZpÛsob, jak proÏíval poku‰ení, dokazuje, Ïe byl opravdu ãlovûkem.
ca) „Na sobû zakusil v‰echna poku‰ení 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-

boÏské vlastnosti. Stal se sluÏebníkem svého Otce (Iz 42,1), aby vykonával Otcovu vÛli (J 6,38; Mt
26,39.42). Pﬁiodûl své boÏství lidstvím, byl uãinûn „v podobu hﬁí‰ného tûla“ ãi „hﬁí‰né lidské pﬁirozenosti“ nebo „padlé lidské pﬁirozenosti“ (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 paralelu mezi Adamem a Kristem. Naz˘vá Adama „prvním ãlovûkem“ a Krista „posledním Adamem“ nebo „druh˘m ãlovûkem“ (1 K 15,45.47). Ale
Adam mûl na rozdíl od Krista urãitou 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 sebe 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 dÛ70
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‰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 dokonal˘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 vystavena 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 nesmírnû citlivá. KaÏd˘ dotyk zla mu pÛsobil bolest. A tak, protoÏe trpûl
úmûrnû své dokonalé svatosti, pﬁiná‰elo poku‰ení JeÏí‰i více utrpení
neÏ komukoli jinému.15
Kolik Kristus vytrpûl? Jeho zku‰enost 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 soucitu s hﬁí‰níkem v jeho zkou‰ce není tﬁeba zku‰enost s hﬁíchem, staãí
jen zku‰enost s poku‰ením k hﬁíchu. Moc poku‰ení mÛÏe v jeho plné intenzitû poznat pouze bezhﬁí‰-

nost zhﬁe‰it byly pro Krista realitou.
Kdyby nemohl zhﬁe‰it, nemohli bychom ho povaÏovat ani za ãlovûka
ani za ná‰ pﬁíklad. Kristus v‰ak pﬁijal lidskou pﬁirozenost se v‰emi jejími sklony, vãetnû moÏnosti podlehnout poku‰ení.
Jak mohl „na sobû zakusit v‰echna poku‰ení jako my“?
V˘razy „ve v‰em“ nebo „v‰echna
poku‰ení“ – nechtûjí ﬁíci, Ïe se setkal se stejn˘mi poku‰eními, s jak˘mi se setkáváme my dnes. Nikdy nebyl v poku‰ení sledovat nûjak˘ nemravn˘ 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 Bohu vûrn˘. Aãkoli byl ãlovûkem, úspû‰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 vydrÏet.“ (1 K 10,13)
Musíme v‰ak nakonec uznat, Ïe
„je to tajemství nevysvûtlené smrtelníkÛm, Ïe Kristus mohl b˘t pokou71
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Ïádn˘ v˘znam a v˘rok v epi‰tole ÎidÛm – ‘na sobû zakusil v‰echna poku‰ení jako my’ – by pﬁestal mít
smysl.“20
6. Bezhﬁí‰nost Kristovy lidské pﬁirozenosti. Je samozﬁejmé, Ïe JeÏí‰ova
boÏská pﬁirozenost byla bezhﬁí‰ná.
Ale jak tomu bylo s jeho lidskou pﬁirozeností?
Bible ukazuje JeÏí‰ovo lidství jako
bezhﬁí‰né. Jeho narození bylo nadpﬁirozené – byl poãat z Ducha svatého (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 poku‰ení jako my, ale nedopustil se
hﬁíchu“ a byl „svat˘, nevinn˘, neposkvrnûn˘, oddûlen˘ od hﬁí‰níkÛ“
(Îd 4,15; 7,26). Pavel pí‰e, Ïe „nepoznal hﬁích“ (2 K 5,21). Petr svûdãí, Ïe „hﬁíchu neuãinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest“ (1 Pt
2,22) a pﬁirovnal JeÏí‰e k „beránkovi bez vady a bez poskvrny“ (1 Pt
1,19; Îd 9,24). Jan ﬁekl: „V nûm
Ïádn˘ hﬁích není... On je spravedliv˘.“ (1 J 3,5-7)
JeÏí‰ Kristus na sebe vzal na‰i pﬁirozenost se v‰emi jejími slabostmi,
ale bez dûdiãné degenerace, zkaÏenosti a skuteãného hﬁíchu. Své protivníky vyzval: „Kdo z vás mû usvûd-

n˘. Ten, kdo selhává, ustupuje je‰tû
pﬁed posledním náporem.“16 To potvrzuje F. F. Bruce: „[Kristus] vítûznû
obstál v kaÏdé formû zkou‰ky, kterou
by ãlovûk mohl snést, aniÏ to oslabilo jeho víru v Boha nebo sníÏilo jeho
ochotu Boha poslouchat. Taková vytrvalost zahrnuje vût‰í neÏ obyãejné
lidské utrpení, ne men‰í.“17
Kristus také proÏíval nepﬁedstavitelnû 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 [Kristus] byl vybaven hned od poãátku
absolutní neschopností nebo nemoÏností zhﬁe‰it, nebyl by prav˘m
ãlovûkem ani na‰ím vzorem k následování; jeho svatost by pak nebyla jeho vlastním aktem a zásluhou, ale náhodn˘m darem zvnûj‰ku, a jeho poku‰ení by byla jenom
pﬁedstíraná.“19 Karl Ullmann dodává: „Zpráva o poku‰eních, aÈ uÏ ji
vykládáme jakkoliv, by pak nemûla
72
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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‰ netíhl ke zlému a nemûl hﬁí‰né sklony
nebo vá‰nû. Lavina poku‰ení neotﬁásla jeho oddaností k Bohu.
JeÏí‰ nikdy nevyznával svÛj hﬁích
ani nepﬁinesl za sebe obûÈ. Nemodlil 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 zkaÏení hﬁíchem“.21 Bylo by chybné se domnívat, Ïe jeho lidství je stejné jako
na‰e. Kristus je druh˘ Adam, jedineãn˘ 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 neselhal, nikdy nezhﬁe‰il. Nikdy v nûm
nebyla náklonnost ke zlému.22
JeÏí‰ je vskutku nejvy‰‰ím a nejsvûtûj‰ím pﬁíkladem lidství. Je bezhﬁí‰n˘ a v‰echno, co ãinil, bylo dokonalé. Byl vskutku dokonal˘m pﬁíkladem bezhﬁí‰ného ãlovûka.
7. Proã se Kristus musel stát ãlovûkem.
Bible uvádí rÛzné dÛvody, proã
Kristus musel mít lidskou pﬁirozenost.

a) Aby byl veleknûzem pro lidsk˘
rod. Jako Mesiá‰ mûl JeÏí‰ zaujmout postavení veleknûze neboli
prostﬁedníka mezi Bohem a ãlovûkem (Îd 4,14-16). Tato funkce vyÏadovala lidskou pﬁirozenost. Kristus vyhovûl v‰em podmínkám: aa)
„Má mít soucit s tûmi, kdo chybují
a bloudí, protoÏe sám také podléhá 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, mÛÏe pomoci tûm, na které pﬁicházejí 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‰ího ãlovûka. Aby se setkal s lidmi tam,
kde jsou, a zachránil ty, kteﬁí ztratili v‰echnu nadûji, poníÏil se na úroveÀ sluÏebníka (Fp 2,7).
c) Aby obûtoval svÛj Ïivot za hﬁíchy
svûta. Kristova boÏská pﬁirozenost
nemÛÏe zemﬁít. Aby Kristus mohl
zemﬁít, musel mít lidskou pﬁirozenost. Stal se ãlovûkem a obdrÏel mzdu 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
73
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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 dokonal˘m pﬁíkladem. V jeho síle mÛÏe b˘t
jeho vítûzství i na‰ím vítûzstvím
(J 16,33).
Pohledem na nûj „jsme promûÀováni k jeho obrazu ve stále vût‰í slávû“ (2 K 3,18). „S pohledem upﬁen˘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 neklesali na duchu.“ (Îd 12,2.3)
„VÏdyÈ i Kristus trpûl za vás a zanechal vám tak pﬁíklad, abyste ‰li v jeho ‰lépûjích.“ (1 Pt 2,21; viz také
J 13,15)

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 pouze o jedné osobû. Pavel popsal
JeÏí‰e Krista jako BoÏího Syna (boÏská pﬁirozenost), kter˘ se narodil
z Ïeny (lidská pﬁirozenost; Ga 4,4).
Takto byl JeÏí‰ „zpÛsobem bytí roven Bohu, a pﬁece na své rovnosti
nelpûl“ (boÏská podstata), „n˘brÏ
sám sebe zmaﬁil, vzal na sebe zpÛsob sluÏebníka, stal se jedním z lidí“
(lidská podstata; Fp 2,6.7).
Kristovu dvojí pﬁirozenost netvoﬁí abstraktní boÏská moc nebo vliv,
kter˘ je spojen s jeho lidstvím. Jan
ﬁekl: „A Slovo se stalo tûlem a pﬁeb˘valo mezi námi. Spatﬁili jsme jeho 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).

Spojení dvou pﬁirozeností
JeÏí‰ Kristus má dvû pﬁirozenosti –
boÏskou a lidskou. On je Boho-ãlovûk. 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 pohyb 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:

Jednota dvou pﬁirozeností. Bible nûkdy popisuje Syna BoÏího z hlediska jeho lidské pﬁirozenosti. BÛh vykoupil svou církev svou vlastní krví
(Sk 20,28; srov. Ko 1,13.14). Na jin˘ch místech Písmo charakterizuje
Syna ãlovûka z pohledu jeho boÏské
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tam, kde se nacházíme. Vzal na sebe lidskou pﬁirozenost a zvítûzil,
abychom i my pﬁijetím jeho pﬁirozenosti mohli zvítûzit. Jeho boÏská
ruka se dot˘ká BoÏího trÛnu, zatímco jeho lidství drÏí nás a spojuje
tak lidi s Bohem a zemi s nebesy.
Spojení boÏské a lidské pﬁirozenosti ãiní Kristovu smírãí obûÈ úãinnou. Îivot bezhﬁí‰né lidské bytosti
ani Ïivot andûla nemohl shladit hﬁíchy 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 zniãeni. Aãkoli byl stále Bohem, neprojevoval se jako BÛh (Fp 2,6-8).
3. Aby Ïil vítûznû. Samotné Kristovo
lidství by nikdy nemohlo odolat
mocn˘m svodÛm satana. Byl schopen pﬁemoci hﬁích, protoÏe „v nûm
je pﬁece vtûlena v‰echna plnost boÏství“ (Ko 2,9). Spoléhal plnû na svého Otce (J 5,19.30; 8,28) a jeho
„boÏská moc spojená s lidstvím dosáhla pro ãlovûka nekoneãného vítûzství“23.
Kristova zku‰enost vítûzného Ïivota 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-

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 boÏství obléklo lidství. Nestalo se tak na
základû pﬁemûny lidské pﬁirozenosti na boÏskou nebo boÏské na lidskou. Nevzdal se své pﬁirozenosti,
ale vzal na sebe lidství. Tak se spojilo boÏství s lidstvím.
Pﬁi vtûlení Kristus nepﬁestal b˘t Bohem ani nebyla jeho boÏská pﬁirozenost zredukována na lidskou pﬁirozenost. KaÏdá pﬁirozenost si zachovala své postavení. Pavel ﬁíká: „V nûm
je pﬁece vtûlena v‰echna plnost boÏství.“ (Ko 2,9) Pﬁi ukﬁiÏování zemﬁela jeho lidská pﬁirozenost, ne jeho
boÏství, neboÈ to nebylo moÏné.
Nutnost spojení dvou pﬁirozeností. Pochopení 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 mohou mít vûﬁící úãast na boÏské pﬁirozenosti (2 Pt 1,4).
Îebﬁík v Jákobovû snu symbolizuje Krista, kter˘ se s námi setkává
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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 poznali, Ïe se tato pﬁedpovûì naplnila
(J 6,14; 7,40; Sk 3,22.23).
JeÏí‰ o sobû mluvil jako o „proroku“ (L 13,33). Zvûstoval s prorockou 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 utrpení i o následném oslavení (1 Pt
1,11). Po svém nanebevstoupení se
dále zjevoval svému lidu. Písmo praví, Ïe dává svému vûrnému ostatku
své „svûdectví“ – „ducha proroctví“
(Zj 12,17; 19,10; viz kapitola 17 této
knihy).

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 boÏské 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 zaslíbením 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 jedineãné. Obecnû vyÏadovaly posvûcující obﬁad pomazání (1 Kr 19,16;
Ex 30,30; 2 S 5,3). Proroctví ukazovala na budoucího Mesiá‰e – Pomazaného, kter˘ mûl zastávat v‰echny
tyto tﬁi úﬁady. Kristus koná své dílo
jako prostﬁedník mezi Bohem a námi skrze úﬁad proroka, knûze a krále. Kristus prorok nám zvûstuje BoÏí
vÛli, Kristus knûz nás zastupuje pﬁed
Bohem a zjevuje nám Boha a Kristus
král uplatÀuje BoÏí laskavou autoritu nad sv˘m lidem.

Kristus knûz. BoÏí slavnostní slib jasnû ustanovil Mesiá‰ovo knûÏství:
„Hospodin pﬁísahal a nebude Ïelet:
Ty jsi knûz navûky podle Malkísedekova ﬁádu.“ (Î 110,4) Kristus nebyl
potomek ÁronÛv. Stejnû jako Melchisedech i Kristus získal právo b˘t
knûzem na základû BoÏího ustanovení (Îd 5,6.10; Îd 7). Jeho prostﬁednické knûÏství mûlo dvû fáze:
pozemskou a nebeskou.
1. Kristovo pozemské knûÏství. JeÏí‰ovu pozemskou sluÏbu symbolizo-

Kristus prorok. BÛh zjevil MojÏí‰ovi
KristÛv prorock˘ úﬁad: „Povolám
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2. Kristovo nebeské knûÏství. KnûÏská sluÏba, kterou JeÏí‰ zahájil na
zemi, bude dokonãena v nebesích.
To, Ïe se na zemi poníÏil jako trpící
BoÏí sluÏebník, ho uschopnilo k tomu, 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 trÛnu (Za 6,13). Po vzkﬁí‰ení byl poníÏen˘ Kristus vyv˘‰en. Nyní ná‰ veleknûz „usedl po pravici BoÏího trÛnu v nebesích“ a slouÏí v nebeské
svatyni (Îd 8,1.2; srov. 1,3; 9,24).
Kristus zaãal svou pﬁímluvnou
sluÏbu hned po svém nanebevstoupení. Vystupující oblak kadidla
z chrámové svatynû pﬁedstavil Kristovy zásluhy, modlitby a spravedlnost, která ãiní na‰i bohosluÏbu
a modlitby pﬁíjemné Bohu. Kadidlo
mohlo b˘t obûtováno pouze na rozÏhaven˘ch uhlících z oltáﬁe zápaln˘ch obûtí. To ukazuje na úzké propojení pﬁímluvné sluÏby a smiﬁující
obûti na oltáﬁi. Tak je Kristovo pﬁímluvné dílo zaloÏeno na zásluhách
jeho úplného smíﬁení skrze obûÈ.
Kristova pﬁímluva je pro jeho lid
povzbuzením: Kristus „pﬁiná‰í dokonalé spasení tûm, kdo skrze nûho
pﬁistupují k Bohu; je stále Ïiv a pﬁimlouvá se za nû“ (Îd 7,25). ProtoÏe
je Kristus prostﬁedníkem svého lidu, v‰echny satanovy Ïaloby ztratily
svÛj právní základ (1 J 2,1; srov. Za

vala role knûze u oltáﬁe zápaln˘ch
obûtí. JeÏí‰ byl pro sluÏbu knûze dokonale pﬁipraven: byl prav˘ ãlovûk,
„povolal ho BÛh“, mûl ve vûcech
náleÏejících Bohu zvlá‰tní úkol pﬁiná‰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 obûtování na oltáﬁi zápaln˘ch obûtí
pﬁedstavovalo moÏnost neustálého
smíﬁení.
Tyto obûti v‰ak nestaãily. Nemohly obûtujícího uãinit dokonal˘m, odstranit jeho hﬁíchy nebo
oãistit svûdomí (Îd 10,1-4; 9,9).
Byly jen náznakem budoucího dobra (Îd 10,1; srov. 9,9.23.24). Star˘
zákon ﬁíká, Ïe samotn˘ Mesiá‰ zaujme místo tûchto zvíﬁecích obûtí
(Î 40,7-9; Îd 10,5-9). Tyto obûti tedy ukazovaly na zástupné utrpení
a smiﬁující smrt Krista Spasitele. On,
Beránek BoÏí, se stal kvÛli nám hﬁíchem 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 knûÏského díla. Po obûti na Golgotû se jeho
pﬁímluvná sluÏba soustﬁedila do nebeské svatynû.
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3,1). Pavel si klade ﬁeãnickou otázku: „Kdo je odsoudí?“ A pak uji‰Èuje, Ïe Kristus sám je na pravici BoÏí
a pﬁimlouvá se za nás (¤ 8,34). JeÏí‰
potvrzuje svou prostﬁednickou úlohu slovy: „Amen, amen, pravím vám,
budete-li o nûco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.“ (J 16,23)

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 kralování je znázornûno dvûma trÛny
symbolizujícími jeho podvojné království. „TrÛn milosti“ (Îd 4,16)
pﬁedstavuje království milosti; „trÛn
slávy“ (Mt 25,31) znázorÀuje království slávy.
1. Království milosti. Ihned poté,
co první ãlovûk zhﬁe‰il, bylo ustanoveno království milosti. Existovalo
na základû BoÏího zaslíbení. Vírou
se lidé stávali jeho obãany. Do smrti Kristovy v‰ak nebylo ustaveno plnû. KdyÏ JeÏí‰ na kﬁíÏi zvolal
„Dokonáno jest!“, byly splnûny poÏadavky 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 království milosti, které mûlo b˘t brzy ustanoveno jeho smrtí. Toto království
zaloÏené na díle vykoupení, ne stvoﬁení, pﬁijímá své obãany skrze znovuzrození. JeÏí‰ prohlásil: „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemÛÏe vejít do království BoÏího.“ (J 3,5;
téÏ 3,3) Pﬁirovnal jeho rÛst k neobyãejnému rÛstu hoﬁãiãného zrna
a k úãinku kvasu na mouku (Mk
4,26-32; Mt 13,33).

Kristus král. „Hospodin si postavil
trÛn na nebesích, v‰emu vládne
svou královskou mocí.“ (Î 103,19)
Je samozﬁejmé, Ïe Syn BoÏí jako jeden z Trojice má úãast na BoÏí vládû nad cel˘m vesmírem.
Kristus jako Boho-ãlovûk bude
vládnout tûm, kdo ho pﬁijali jako Pána a Spasitele. „TvÛj trÛn, BoÏe, je na
vûky vûkÛ a Ïezlo práva je Ïezlem tvého království.“ (Î 45,7; Îd 1,8.9)
Kristovo království nebylo zﬁízeno
bez boje, neboÈ „srocují se králové zemû, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho
(Mesiá‰i)“ (Î 2,2). Ale jejich plány selhaly. BÛh ustanoví Mesiá‰e na svém
trÛnu v˘nosem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoﬁe!“ 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).
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podinovû!“ (Mt 21,8.9) Tak se naplnilo Zachariá‰ovo proroctví. Nyní
se Kristus pﬁedstavil jako mesiá‰sk˘
král.
Îel, jeho nárok na trÛn vzbudil
odpor. Satanova nenávist proti bezhﬁí‰nému králi dosáhla svého vrcholu. Bûhem dvanácti hodin ho
obhájci víry – Sanhedrin – tajnû zatkli, postavili pﬁed soud a odsoudili
k smrti.
Pﬁi tomto soudu JeÏí‰ veﬁejnû potvrdil, 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 pozdraven, králi Ïidovsk˘!“ (J 19,3)
A kdyÏ ho ﬁímsk˘ guvernér Pilát
pﬁedstavil národu slovy „Hle, vá‰
král!“, jeho vlastní lid ho jednomyslnû 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 pokoﬁení 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 1,35; Fp 2,9-11; Ef 1,20-23). Toto uvedení na trÛn mu jako Synu BoÏímu
nedalo moc, kterou by pﬁed tím ne-

Království milosti není moÏné vidût zvnûj‰ku, ale je patrné jeho pÛsobení 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 království pravdy. „Ty sám ﬁíká‰, Ïe jsem
král. Já jsem se proto narodil a proto 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 Kristovo království „spravedlnosti, pokoje a radosti z Ducha svatého“, do
nûhoÏ byli vûﬁící pﬁeneseni (¤ 14,17;
Ko 1,13).
Ustanovení tohoto království bylo
bolestnou zku‰eností, která potvrdila, Ïe bez kﬁíÏe nelze dosáhnout
koruny. JeÏí‰, Mesiá‰, Boho-ãlovûk
pﬁi‰el na konci své veﬁejné ãinnosti
do Jeruzaléma jako právoplatn˘ dûdic Davidova trÛnu. Sedûl na oslátku, jak to bylo Ïidovsk˘m zvykem
pﬁi vjezdu králÛ (Za 9,9), pﬁijímal
spontánní a nad‰ené projevy podpory zástupÛ. Pﬁi jeho triumfálním
vjezdu do svatého mûsta „mohutn˘
zástup“ prostíral na cestu své plá‰tû,
aby vytvoﬁily královsk˘ koberec. Odsekávali palmové ratolesti a volali:
„Hosanna synu Davidovu! PoÏehnan˘, kter˘ pﬁichází ve jménu Hos79
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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 pravá 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?

mûl. Ale nyní jako BoÏí i lidsk˘ prostﬁedník mûl se svou lidskou pﬁirozeností poprvé úãast na nebeské
slávû a moci.
2. Království slávy. Království slávy
bylo pﬁedstaveno na hoﬁe Promûnûní. 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 pﬁedstavitelem tûch, kteﬁí zemﬁeli v Kristu a budou vzkﬁí‰eni. Eliá‰ pﬁedstavoval
vûﬁící, kteﬁí budou pﬁi druhém pﬁíchodu vzati do nebe, aniÏ by zakusili smrt.
Království slávy bude zﬁízeno za
pﬁevratn˘ch událostí pﬁi Kristovû pﬁíchodu (Mt 24,27.30.31; 25,31.32).
Po soudu, kdyÏ skonãí prostﬁednické dílo Syna ãlovûka v nebeské svatyni, „Star˘ dnÛ“ – BÛh Otec – mu
odevzdá „vladaﬁskou moc, slávu
a království“ (Da 7,9.10.14). Potom
„království, vladaﬁská moc a velikost
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BÛh Syn
osobami Trojice. To je vztah, kter˘ patﬁí ke
Kristovû sloÏité, boÏsko-lidské osobnosti,
v souvislosti s ekonomií plánu spasení.“ (Committee 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 nazván „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, jako prvorozen˘ z lidí, získal zpût práva, která
ãlovûk ztratil. Stal se nov˘m Adamem, nov˘m „prvorozen˘m“, tedy hlavou lidstva.
Biblická zmínka o dni poãetí JeÏí‰e se zakládá na pﬁedstavû o jednorozen˘ch a prvorozen˘ch. Mesiá‰ská pﬁedpovûì: „Ty jsi mÛj
Syn, já jsem tû dnes zplodil“ (Î 2,7), se podle souvislostí t˘ká JeÏí‰ova vtûlení (Îd 1,6),
vzkﬁí‰ení (Sk 13,33; srov. v. 30) anebo nástupu na trÛn (Îd 1,3.5).
8. Dal‰í dÛvod vypl˘vá z pravidel ﬁecké gramatiky. (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 podstatná jména. Napﬁ. Kristus je pﬁedstaven jako 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 substantiva se kvalita jednoho pﬁisuzuje druhému. 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 lidstvem, 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,

Poznámky
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

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.
Pojednání o biblick˘ch základech principu
„den za rok“, viz William H. Shea, Selected
Studies on Prophetic Interpretation (Washington, D. C.: Review and Herald, 1982), str.
56-93.
Datování vlády Artaxerxa bylo spolehlivû urãeno na základû ãasov˘ch údajÛ olympiád,
Ptolemajového kánonu, Elefantínsk˘ch papyrÛ a klínopisn˘ch tabulek z Babylóna.
Viz také C. Mervyn Maxwell, God Cares
(Mountain View, CA.: Pacific Press, 1981),
1. sv., str. 216-218.
Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible
Difficulties (Grand Rapids, MI: Zondervan,
1982), str. 291.
E. G. White, The Desire of Ages (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1940), str. 530.
Skuteãnost, Ïe se Písmo o JeÏí‰i Kristu zmiÀuje jako o „jednorozeném“ a „prvorozeném“ a Ïe hovoﬁí o dni jeho poãetí, nijak
nepopírá jeho boÏskou pﬁirozenost a vûãnou preexistenci. V˘raz „jednorozen˘“
(J 1,14; 1,18; 3,16; 1 J 4,9) pochází z ﬁeckého v˘razu monogenes. Biblické pouÏití v˘razu
monogenes naznaãuje, Ïe tento v˘raz znamená i „jedineãn˘“, „ojedinûl˘“, „zvlá‰tní“ ve v˘znamu neopakovatelného vztahu, ne zaﬁazení v ãase. Napﬁíklad Izák je v Písmu nazván „Abrahamov˘m jednorozen˘m synem“,
i kdyÏ jím nebyl, ba ani ne jeho prvorozen˘m synem (Gn 16,16; 21,1-21; 25,1-6). Izák
byl jedineãn˘m synem, jedin˘m svého druhu, urãen˘m za Abrahamova následovníka.
„JeÏí‰ Kristus, preexistentní BÛh, boÏské
tvoﬁivé Slovo, se ve svém vtûlení stal v jedineãném smyslu BoÏím Synem, proto je
oznaãen jako ‘monogenes’ (jednorozen˘),
tedy jedin˘ svého druhu, v˘jimeãn˘ v mnoh˘ch aspektech svého bytí a Ïivota. Nikdo
z lidí nebyl tak dokonale uzpÛsoben˘, nemûl tak jedineãn˘ vztah k Bohu, ani nevykonal to, co on. V˘raz ‘monogenes’ popisuje tedy vztah mezi Bohem – Otcem a JeÏí‰em Kristem – Synem, jako jednotliv˘mi
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

„Notes of Travel“, Advent Review and Sabbath
Herald, 10. únor 1885, str. 81) – lidskou pﬁirozenost oslabenou po stránce „tûlesné, du‰evní i mravní hodnoty“ – i kdyÏ ne‰lo o nemravnost, 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).
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 infirmities) mínil hlad, bolest, Ïal atd. Tento
názor na Kristovu pﬁirozenost pﬁed pádem
a po pádu ãlovûka do hﬁíchu nazval „ortodoxním uãením“ (tamtéÏ).
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.
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.
Brooke F. Wescott, The Epistle to the Hebrews
(Grand Rapids, MI: Wm, B. Eerdmans,
1950), str. 59.
F. F. Bruce, Commentary on the Epistle to the
Hebrews (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1972), str. 85.86.
E. G. White, „The Temptation of Christ“,
Review and Herald, 1. duben 1875, str. 3.
Philip Schaff, The Person of Christ (New York,
NY: George H. Doran, 1913), str. 35.36.
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 latinského propensus, chápalo jako „pﬁirozená
náklonnost, sklon“ (Webster’s Collegiate Dictionary, 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 náchylnost k nûãemu (v morálním smyslu);
pﬁirozená náchylnost konat dobro nebo zlo;
zamûﬁení, tendence“ (Webster’s International
Dictionary of the English Language [Springfield, 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 narodila lidská bytost podﬁízená bolesti a utrpení, ale pﬁesto ãistá a neposkvrnûná. Byl to
ãlovûk schopn˘ plakat, ale nehﬁe‰it; proÏívat
úzkost, ale nepáchat nepravost; ãlovûk krajnû soucitn˘ s bídou lidí, dalek v‰ak toho,
aby ji pÛsobil.“ (Melvill, str. 47) Viz Tim Poirier, „A Comparison of the Christology of Ellen
White and Her Literary Sources“ (nepubl. MS,
Ellen G. Whiteová, Inc., General Conference 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 Otcem a Synem pﬁi stvoﬁení, vtûlení a vykoupení. Inspiroval pisatele Bible.
NaplÀoval KristÛv Ïivot mocí. Zve
a pﬁesvûdãuje lidi. Ty, kteﬁí ho poslechnou, obnovuje a promûÀuje k BoÏímu
obrazu. Poslán Otcem a Synem, aby byl
vÏdy s BoÏími dûtmi, obdarovává církev duchovními dary, zmocÀuje ji k vydávání 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

Adventisté sedmého dne věří...
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Bůh
Duch
svatý

5
85

UkﬁiÏování JeÏí‰ovy následovníky
zmátlo, sklíãilo a vydûsilo; zmrtv˘chvstání 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 neuhasitelné 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˘leného stádce rostla kaÏd˘m dnem, kter˘ strávili na modlitbách. Jednoho
nezapomenutelného dne chválili
Boha. Pojednou pro‰el jejich stﬁedem hluk podobající se hukotu sil-
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mluvil jako o dal‰í osobû. ¤ekl: „On
mû oslaví, neboÈ vám bude zvûstovat, 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), obviÀuje (J 16,8 Kral.), vede církev
(Sk 13,2), pomáhá a pﬁimlouvá se
(¤ 8,26), inspiruje (2 Pt 1,21) a posvûcuje (1 Pt 1,2). Tuto ãinnost nemÛÏe konat pouhá síla, vliv nebo
BoÏí vlastnost. To mÛÏe ãinit jen
osoba.

ného vichru. Na hlavu kaÏdého
z nich sestoupily ohnivé plameny,
jako kdyby se Ïár v jejich srdcích
stal viditeln˘m. Duch svat˘ na nû sestoupil jako nespoutan˘ oheÀ.
Naplnûni Duchem nemohli potlaãit novou horlivou lásku a radost
v JeÏí‰i. Veﬁejnû a s nad‰ením zaãali
hlásat dobrou zprávu o spasení. Zástupy 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 svûdectví o BoÏích pﬁedivn˘ch ãinech
z úst prost˘ch GalilejcÛ, byli zmateni a naplnûni úÏasem.
Nûkteﬁí ﬁíkali: „Tomu nerozumíme. 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)

Duch svat˘ je prav˘ BÛh
Písmo povaÏuje Ducha svatého za
Boha. Petr ﬁekl Ananiá‰ovi, Ïe lhaním 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 Ïivota“ (¤ 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-

Kdo je Duch svat˘?
Bible zjevuje, Ïe Duch svat˘ je osoba, nikoli nûjaká neosobní síla.
V˘roky jako „toto je rozhodnutí
Ducha svatého i na‰e...“ (Sk 15,28)
ukazují, Ïe první vûﬁící jej povaÏovali za osobu. Kristus také o nûm
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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 Duchem svat˘m. PÛsobil pﬁi stvoﬁení
i vzkﬁí‰ení. Jób ﬁekl: „Duch BoÏí mû
uãinil, dech V‰emohoucího mû oÏivil.“ (Jb 33,4) Îalmista napsal: „Sesílá‰-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 nûjak˘ neosobní vliv nebo stvoﬁená bytost, ale pouze v‰udypﬁítomn˘ osobní BÛh. O Letnicích Duch svat˘
zpﬁítomnil Boho-ãlovûka JeÏí‰e ve
v‰ech, kdo ho ochotnû pﬁijali.
Duch svat˘ je povaÏován za rovného Otci i Synu v kﬁestní formuli (Mt
28,19), v apo‰tolském poÏehnání
(2 K 13,13) a v pojednání o duchovních darech (1 K 12,4-6).

Duch svat˘ a Trojice
BÛh Duch svat˘ byl od vûãnosti tﬁetí 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 nejlépe porozumíme prostﬁednictvím
JeÏí‰e. KdyÏ Duch pﬁichází k vûﬁícím, pﬁichází jako „Duch KristÛv“,
nepﬁichází sám od sebe nebo z vlastního povûﬁení. Jeho ãinnost v dûjinách je soustﬁedûna na Kristovo
poslání záchrany. Duch svat˘ pÛsobil pﬁi Kristovû narození (L 1,35),
pﬁi kﬁtu potvrdil poãátek jeho veﬁejného pÛsobení (Mt 3,16.17) a pﬁinesl lidstvu poÏehnání Kristovy smírné obûti a zmrtv˘chvstání (¤ 8,11).
Zdá se, Ïe Duch svat˘ plní v Trojici 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 uskuteãnit jejich plán.
Pﬁítomnost Ducha svatého pﬁi stvoﬁení ukazuje na jeho aktivní úãast
ve stvoﬁitelském díle (Gn 1,2). PÛvod a zachování Ïivota závisí na jeho pÛsobení; jeho odchod znamená smrt. Písmo praví, Ïe kdyby
BÛh „svého ducha i dech jen pro sebe stáhl, tu by v‰echno tvorstvo rázem vyhynulo, ãlovûk by se obrátil
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zemskou sluÏbu a pﬁinést smírnou
obûÈ. Jan Kﬁtitel ukazoval na Kristovu 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 svat˘m. Jen nûkolik hodin pﬁed svou
smrtí JeÏí‰ sv˘m uãedníkÛm zaslíbil:
„Já poÏádám Otce a on vám dá jiného 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 sestoupí 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 oslaven.“ (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

v prach“ (Jb 34,14.15; srov. 33,4).
Stopy stvoﬁitelského pÛsobení Ducha svatého mÛÏeme vidût v jeho
díle nového stvoﬁení v kaÏdém ãlovûku, kter˘ se otevírá Bohu. BÛh
koná své dílo v jednotlivcích skrze
Ducha Stvoﬁitele. A tak ve vtûlení,
stvoﬁení i novém stvoﬁení Duch pﬁichází 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 vykonávání zvlá‰tních úkolÛ (Nu 24,2; Sd
6,34; 1 S 10,6). Obãas pÛsobil „v lidech“ (Ex 31,3; Iz 63,11). Bezpochyby si skuteãnû vûﬁící lidé vÏdycky
uvûdomovali pﬁítomnost Ducha svatého, ale proroctví pﬁedpovídalo vylití Ducha „na kaÏdé tûlo“ (Jl 3,1) –
dobu, kdy se mohutn˘ projev Ducha stane poãátkem nového vûku.
Dokud svût zÛstával v rukou uchvatitele, nemohlo nastat vylití plnosti
Ducha. Dﬁíve neÏ k tomu mohlo dojít, musel Kristus vykonat svou po88
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PÛvod poslání. Nov˘ zákon pﬁedstavuje Ducha svatého jedineãn˘m
zpÛsobem. Je jmenován „Duchem
JeÏí‰ov˘m“ (Sk 16,7), „Duchem jeho Syna“ (Ga 4,6), „Duchem BoÏím“ (¤ 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 poslání Ducha svatého ve ztraceném svûtû, zmínil se o dvou zdrojích. Pﬁedev‰ím mluví o Otci: „Já poÏádám
Otce a on vám dá jiného Pﬁímluvce.“ (J 14,16; 15,26 – „od Otce“) Kﬁest
Duchem svat˘m nazval „zaslíbením
Otcov˘m“ (Sk 1,4). Na druhém místû se zmiÀuje o sobû: „Po‰lu ho [Ducha] k vám.“ (J 16,7) Takto Duch
svat˘ vychází od Otce i Syna.

své uãedníky, kteﬁí se v touÏebném
oãekávání této události „v‰ichni
svornû a vytrvale modlili“ (Sk 1,5.14).
O Letnicích, padesát dní po ukﬁiÏování 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 byla na sobû zcela závislá. Plnost Ducha 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), skrze Ducha také konal zázraky (Mt
12,24-32), obûtoval se na Golgotû
mocí Ducha (Îd 9,14.15) a byl Duchem také vzkﬁí‰en (¤ 8,11).
JeÏí‰ byl prvním ãlovûkem, kter˘
zakusil plnost Ducha svatého. ÚÏasnou pravdou je, Ïe ná‰ Pán je ochoten vylít svého Ducha na v‰echny,
kteﬁí po nûm upﬁímnû touÏí.

Jeho poslání svûtu. Uznat, Ïe Kristus
je Pánem, mÛÏeme jedinû pod vlivem Ducha svatého. „Nikdo nemÛÏe ﬁíci ‘JeÏí‰ je Pán’, leã v Duchu
svatém.“ (1 K 12,3)
Je nám dáno uji‰tûní, Ïe skrze Ducha svatého Kristus, kter˘ je „prav˘m svûtlem“, osvûcuje „kaÏdého
ãlovûka pﬁicházejícího na svût“
(J 1,9). Jeho posláním je „pﬁesvûdãit svût o hﬁíchu, spravedlnosti
a soudu“ (J 16,8).
Za prvé, Duch svat˘ v nás probouzí hluboké pﬁesvûdãení o hﬁíchu,

Poslání Ducha svatého
Veãer pﬁed JeÏí‰ovou smrtí uãedníky
velice zarmoutila Kristova slova o jeho blízkém odchodu. On je v‰ak
hned také ujistil, Ïe pﬁijmou Ducha
svatého jako jeho osobního zástupce. NezÛstanou opu‰tûni jako sirotci (J 14,18).
89
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
vám pí‰u, dûti moje, abyste nehﬁe‰ili. Av‰ak zhﬁe‰í-li kdo, máme u Otce
pﬁímluvce, JeÏí‰e Krista spravedlivého.“ (1 J 2,1)
Kristus jako Pﬁímluvce, Prostﬁedník a Pomocník nás pﬁedstavuje
Bohu a zjevuje nám Boha. Podobnû nás Duch vede ke Kristu a zjevuje nám Kristovu milost. To také vysvûtluje, proã je Duch naz˘ván „Duchem 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 jeho pÛsobení patﬁí také pﬁipomínání v‰eho, co nám JeÏí‰ ﬁekl (J 14,26)
a uvedení do „ve‰keré pravdy“
(J 16,13). Jeho poselství svûdãí o JeÏí‰i Kristu (J 15,26). JeÏí‰ ﬁekl: „Nebude 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. Odejduli, po‰lu ho k vám.“ (J 16,7)
JeÏí‰ omezen sv˘m lidstvím nebyl
v‰udypﬁítomn˘. Bylo proto uÏiteã-

zvlá‰tû o hﬁíchu nepﬁijetí Krista
(J 16,9). Za druhé, Duch v‰echny
vybízí k pﬁijetí Kristovy spravedlnosti. 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 nikdo nemÛÏe proÏívat trvalou pﬁítomnost Ducha bez splnûní urãit˘ch
podmínek. Petr prohlásil, Ïe BÛh
dal Ducha tûm, kteﬁí ho poslouchají
(Sk 5,32).1 Proto jsou vûﬁící varováni, aby neodporovali Duchu, nezarmucovali 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 Písmo také Krista. Je na‰ím Obhájcem
a Pﬁímluvcem pﬁed Otcem. „Toto
90
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cem Krista na zemi. B˘t závisl˘m na
organizaci, vÛdcích nebo moudrosti 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 „naplnûné 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 Duchem svat˘m (Sk 20,28).
Duch svat˘ hrál dÛleÏitou roli pﬁi
ﬁe‰ení váÏn˘ch problémÛ, které
ohroÏovaly jednotu církve. Písmo
uvádí rozhodnutí prvního církevního koncilu slovy: „Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i na‰e...“ (Sk
15,28)
5. Dává církvi zvlá‰tní dary. Duch
svat˘ udûlil BoÏímu lidu zvlá‰tní dary. V starozákonních dobách „Duch
HospodinÛv“ sestoupil „na“ jednotlivce a dával jim mimoﬁádnou moc
vést a vysvobozovat Izraele (Sd 3,10;
6,34; 11,29 atd.) a schopnost prorokovat (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 lidi Duch uschopnil vykonat jedineãné umûlecké dílo (Ex 28,3; 31,3;
35,30-35).

né, Ïe ode‰el. Skrze Ducha mÛÏe
b˘t stále v‰ude. JeÏí‰ ﬁekl: „Já poÏádám Otce a on vám dá jiného Pﬁímluvce, aby byl s vámi na vûky – Ducha pravdy.“ (J 14,16) Uji‰Èuje uãedníky: „[Duch svat˘] s vámi zÛstává
a ve vás bude. Nezanechám vás osiﬁelé, 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 Letnicích Duch zpﬁítomnil vítûzného
Krista svûtu. Kristova zaslíbení „nikdy tû neopustím a nikdy se tû nezﬁeknu“ (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 Nov˘ zákon naz˘vá Ducha svatého „Duchem JeÏí‰e Krista“, coÏ je termín,
kter˘ nebyl nikdy pouÏit ve Starém
zákonû (Fp 1,19).
Jako Otec a Syn si prostﬁednictvím 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 uãení vede církev v plném souladu
s Biblí. „V˘razn˘m rysem protestantismu – bez nûhoÏ by protestantismus neexistoval – je, Ïe Duch svat˘
je prav˘m zástupcem nebo nástup91
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posvûcení, které zaãalo pﬁi znovuzrození, dále pokraãuje. BÛh nás
podle svého milosrdenství zachránil „obmytím, jímÏ jsme se znovu zrodili 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 sluÏbu evangelia bezmocnou. MÛÏeme
b˘t vzdûlaní, mít talent, v˘mluvnost i v‰echny pﬁirozené nebo získané dovednosti, ale bez pﬁítomnosti Ducha BoÏího nelze nikoho
oslovit a Ïádn˘ hﬁí‰ník nebude získán pro Krista. Na druhé stranû,
jsou-li spojeni s Kristem, vlastní-li
dary Ducha, pak nejchud‰í a nejnevzdûlanûj‰í z jeho uãedníkÛ budou 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 nedokáÏeme vykonat nic (J 15,5).
Dnes Duch svat˘ zamûﬁuje na‰i
pozornost na nejvût‰í dar lásky, kter˘ BÛh poskytuje ve svém Synu. Naléhá, abychom neodporovali jeho
v˘zvám, ale pﬁijali jedin˘ zpÛsob,
jak se smíﬁit se sv˘m milujícím
a dobrotiv˘m Otcem.

V dobû prvotní církve Kristus udûloval církvi své dary prostﬁednictvím
Ducha svatého. Duch svat˘ rozdûloval tyto duchovní dary vûﬁícím
podle svého uváÏení a pro uÏitek celé církve (Sk 2,38; 1 K 12,7-11). Dával zvlá‰tní moc potﬁebnou k hlásání 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 svatého?“ (Sk 19,2) je velmi dÛleÏitou
otázkou pro kaÏdého vûﬁícího.
KdyÏ Pavel obdrÏel zápornou odpovûì, vloÏil na tyto uãedníky ruce
a oni pﬁijali kﬁest Ducha svatého
(Sk 19,6).
Tato událost ukazuje, Ïe pﬁesvûdãení 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 jméno 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 Duchem svat˘m (viz kapitola 14 této knihy) a naléhavû vyz˘vá, aby vûﬁící „byli
naplnûni Duchem“ (Ef 5,19).
Naplnûní Duchem svat˘m nás
pﬁetvoﬁuje k BoÏímu obrazu a dílo
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3.

Poznámky
1.

2.

Viz Arnold V. Wallenkampf, New by the Spirit
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1978),
str. 49.50.
E. G. White, Desire of Ages, str. 669.

4.
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LeRoy E. Froom, The Coming of the Comforter,
rev. vyd. (Washington, D. C.: Review and
Herald, 1949), str. 66.67.
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 „nebe i zemi“ i v‰echno pozemské tvorstvo
a odpoãinul sedmého dne onoho prvního t˘dne. Tak ustanovil sobotu jako trval˘ památník svého dokonãeného
stvoﬁitelského díla. První muÏ a Ïena
byli uãinûni k BoÏímu obrazu jako vrcholné 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

Adventisté sedmého dne věří...
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Stvoření

6

Biblická zpráva je prostá. Na BoÏí
stvoﬁitelsk˘ pﬁíkaz se okamÏitû objevilo „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 dospûl˘mi tvory a rostlinami. Na‰e planeta h˘ﬁila jasn˘mi, ãist˘mi, pestr˘mi
barvami, tvary a vÛnûmi. V‰echno
svûdãilo o jedineãném vkusu a jemném citu pro detail a úãel.
Pak BÛh „odpoãinul“, pﬁestal pracovat, aby mohl slavit a radovat se.
Krása a velebnost tûchto ‰esti dnÛ
se mûla navÏdy pﬁipomínat, protoÏe BÛh „odpoãinul“, pﬁestal konat.
Podívejme se nyní na biblickou
zprávu o poãátku.
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zem BoÏím, jako muÏe a Ïenu je
stvoﬁil“ (Gn 1,27). „BÛh vidûl, Ïe
v‰echno, co uãinil, je velmi dobré.“
(Gn 1,31)

„Na poãátku stvoﬁil BÛh nebe
a zemi.“ Zemû byla zahalena vodou
a temnotou. Prvního dne BÛh oddûlil svûtlo od temnoty. Svûtlo nazval dnem a tmu nocí.
Druhého dne BÛh „oddûlil vody“,
tedy atmosféru od vody, která zÛstala na zemi; tak vznikly vhodné podmínky 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: rozmanité druhy bylin, které se rozmnoÏují semeny, a rozmanité druhy
stromoví, které nese plody se semeny“ (Gn 1,12).
âtvrtého dne BÛh ustanovil slunce, mûsíc a hvûzdy „na znamení ãasÛ, 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 naznaãuje, Ïe zvíﬁata, která stvoﬁil, se budou rozmnoÏovat pouze v rámci
sv˘ch vlastních druhÛ.
·estého dne BÛh stvoﬁil vy‰‰í formy Ïivota zvíﬁat. ¤ekl: „Vydej zemû
rozmanité druhy ÏivoãichÛ, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvûﬁe!“ (Gn 1,24)
Potom jako vrcholn˘ ãin stvoﬁení
BÛh uãinil „ãlovûka, aby byl jeho
obrazem, stvoﬁil ho, aby byl obra-

BoÏí stvoﬁitelské slovo
„Nebesa byla uãinûna Hospodinov˘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 velkolep˘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 závislé na preexistující hmotû (tvoﬁilo
ex nihilo): „Ve víﬁe chápeme, Ïe Bo
Ïím slovem byly zaloÏeny svûty, takÏe to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.“ (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.
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Dny stvoﬁení. Dny v biblické zprávû
o stvoﬁení jsou doslovné 24 hodinové 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 specifikuje zaãátek dne – veãer neboli západ slunce (viz Lv 23,32; Dt 16,6).
Neexistuje Ïádn˘ dÛvod pro tvrzení,
Ïe v˘raz den znamenal jeden doslovn˘ den napﬁíklad v 3. MojÏí‰ovû
a tisíce nebo milióny let v 1. MojÏí‰ovû.
Hebrejské slovo jom, je pﬁekládané v Genezi 1. kap. v˘razem den. Jeli jom spojeno s urãit˘m ãíslem, znamená vÏdycky doslovn˘ den o 24
hodinách (napﬁ. Gn 7,11; Ex 16,1)
– to jen potvrzuje, Ïe zpráva o stvoﬁení mluví o doslovn˘ch 24 hodinov˘ch dnech.
Deset BoÏích pﬁikázání poskytuje dal‰í dÛkaz, Ïe zpráva o stvoﬁení
v Genezi mluví o doslovn˘ch
dnech. Ve ãtvrtém pﬁikázání BÛh ﬁíká: „Pamatuj na den odpoãinku, Ïe
ti má b˘t svat˘. ·est dní bude‰ pracovat 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)

Zpráva o stvoﬁení
Ohlednû zprávy o stvoﬁení v knize
Genesis jiÏ bylo poloÏeno mnoho
otázek. Odporují si obû zprávy o stvoﬁení, které obsahuje první kniha Bible, 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 zprávy 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 úvodu rodokmenu (Gn 5,1; 6,9; 10,1).
Tato zpráva popisuje místo ãlovûka
ve stvoﬁení. Není pﬁísnû chronologická, ale ukazuje, Ïe v‰echno slouÏilo k tomu, aby bylo pﬁípraveno
prostﬁedí pro ãlovûka.1 Na rozdíl
od první zprávy ﬁíká více podrobností o stvoﬁení Adama a Evy
a o prostﬁedí, které BÛh vytvoﬁil
v zahradû Eden. Navíc nás informuje o podstatû lidství a o BoÏí
vládû. Pouze kdyÏ tyto dvû zprávy
pﬁijmeme jako doslovné a historické, budou se shodovat s ostatními
ãástmi Písma.
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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 sobotou. Sobotní den o 24 hodinách
proto pﬁipomíná doslovn˘ t˘den
stvoﬁení. âtvrté pﬁikázání by nemûlo 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 nebyly doslovn˘mi dny o 24 hodinách,
pﬁehlíÏejí skuteãnost, Ïe tent˘Ï ver‰
konãí slovy „tisíc let jako jeden
den“. Kdo ve dnech stvoﬁení vidí tisíce let nebo dlouhá neurãitá údobí 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 ﬁíkají, 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 nebeská tûlesa existovat v té dobû?
Ve stvoﬁitelském t˘dnu nejde
o nebe, kde BÛh pﬁeb˘val od vûãnosti. „Nebe“ v první a druhé kapitole Geneze, se pravdûpodobnû
vztahuje na planety a hvûzdy, které
jsou nejblíÏe na‰í zemi.
100

Ve skuteãnosti zemû nebyla Kristov˘m prvním stvoﬁen˘m dílem, ale
pravdûpodobnûji jeho posledním
dílem. Bible popisuje BoÏí syny,
pravdûpodobnû Adamy v‰ech nepadl˘ch svûtÛ, jak se s Bohem setkali v nûjaké vzdálené ãásti vesmíru
(Jb 1,6-12). Zkoumání vesmírného
prostoru neobjevilo dosud Ïádné
obydlené planety. Ty jsou pravdûpodobnû nûkde v nekoneãném prostoru, mimo dosah na‰eho hﬁíchem
poskvrnûného sluneãního systému,
zaji‰tûny proti infekci hﬁíchu.
BÛh stvoﬁení
Jak˘ je ná‰ BÛh Stvoﬁitel? Má tato nekonãená Osobnost zájem o nás – nepatrné 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 stvoﬁením nebe a zemû BÛh pﬁipravoval
pro lidstvo dokonalé prostﬁedí. âlovûk, 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 vynucen˘, nepﬁirozen˘ vztah. Stvoﬁil je se
svobodou volby a se schopností milovat ho a slouÏit mu.
Kdo byl Bohem-Stvoﬁitelem? Na stvoﬁení mûli podíl v‰ichni ãlenové
Trojice (Gn 1,2.26). Aktivním ãinitelem v‰ak byl Syn BoÏí, preexistující Kristus. V úvodu své zprávy o stvoﬁení 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 nepovstalo 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 BoÏí láska! KdyÏ Kristus s laskavou péãí kleãel u Adama a tvoﬁil ruku prvního ãlovûka, musel vûdût, Ïe lidské
ruce jej budou jednoho dne t˘rat
a nakonec ho pﬁibijí na kﬁíÏ. V urãitém 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 mrakem Golgoty Kristus vdechl do Ada101

mova chﬁípí dech Ïivota, i kdyÏ vûdûl, Ïe tento stvoﬁitelsk˘ ãin jej pﬁipraví o jeho vlastní Ïivot. Základem
stvoﬁení je láska, kterou nedokáÏeme pochopit.
Smysl stvoﬁení
Láska motivuje v‰echno, co BÛh ãiní, neboÈ on je láska (1 J 4,8). Nestvoﬁil nás jen proto, abychom ho
mohli milovat, ale aby také on mohl milovat nás. Jeho láska ho vedla
k tomu, Ïe se ve stvoﬁení rozdûlil
o jeden z nejvût‰ích darÛ, jak˘ mÛÏe dát – Ïivot. Naznaãuje Bible, co
je cílem existence vesmíru a jeho
obyvatel?
Zjevovat BoÏí slávu. Sv˘m stvoﬁen˘m
dílem BÛh zjevuje svou slávu. „Nebesa 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 zvuãí 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 stvoﬁení 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 vlastnosti, které pak mÛÏeme uplatnit
ve svém vlastním Ïivotû. Tím, Ïe budeme odráÏet BoÏí charakter, vzdáváme 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 potﬁebu 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 svûtem, ale slovy „ploìte a mnoÏte se“
(Gn 1,28) jim udûlil pﬁednost úãastnit se na jeho vytváﬁení.
V˘znam stvoﬁení
Lidé jsou v poku‰ení pﬁehlíÏet uãení o stvoﬁení. ¤íkají: „Koho zajímá,
jak BÛh stvoﬁil zemi? My spí‰e potﬁebujeme vûdût, jak se dostat do
nebe.“ Av‰ak uãení o BoÏím stvoﬁitelském díle vytváﬁí „nepostradateln˘ základ pro kﬁesÈanskou a biblickou 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
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dÛsledcích opravdu pomoci ãlovûku nalézt cestu k novému nebi a nové 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 modlosluÏbou a podléhá BoÏímu soudu. Tak
se vûrnost Stvoﬁiteli stává záleÏitostí
Ïivota nebo smrti.
Základ pravé bohosluÏby. Na‰e bohosluÏba je zaloÏena na skuteãnosti,
Ïe BÛh je ná‰ Stvoﬁitel a my jsme jeho stvoﬁení (Î 95,6). DÛleÏitost této
my‰lenky je vyjádﬁena tím, Ïe je obsaÏena ve v˘zvû v‰em obyvatelÛm zemû, kteﬁí Ïijí tûsnû pﬁed Kristov˘m
druh˘m pﬁíchodem – mají se klanût Tomu, „kdo uãinil nebe, zemi,
moﬁe i prameny vod“ (Zj 14,7).
Sobota – památník stvoﬁení. BÛh ustanovil sedm˘ den – sobotu, aby nám
kaÏd˘ t˘den pﬁipomínala, Ïe jsme
jeho stvoﬁení. Sobota je darem milosti, kter˘ hovoﬁí ne o tom, co jsme
uãinili my, ale co uãinil BÛh. Tento
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den BÛh zvlá‰tním zpÛsobem poÏehnal a posvûtil, abychom nikdy
nezapomnûli, Ïe kromû práce má
Ïivot obsahovat i spoleãenství se
Stvoﬁitelem, odpoãinek a oslavování pﬁedivn˘ch BoÏích stvoﬁitelsk˘ch
skutkÛ (Gn 2,2.3). Stvoﬁitel umístil
toto pﬁikázání do stﬁedu mravního
zákona jako vûãné znamení a symbol stvoﬁení, protoÏe chtûl zdÛraznit 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‰itelné. 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 poznání nám umoÏÀuje mít správnou
pﬁedstavu o hodnotû jednotlivce.
Nenechává prostor pro sebepodceÀování. Ve stvoﬁení nám patﬁí
jedineãné místo. Máme zvlá‰tní
pﬁednost trvalé komunikace se Stvoﬁitelem 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 postavení byli v‰ichni lidé stvoﬁeni k BoÏímu obrazu. Kdyby to lidé pochopili a ﬁídili se tímto poznáním, pak
by pﬁestal existovat rasismus, slep˘
fanatismus a kaÏdá dal‰í forma diskriminace.
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 schopností. Jednání v nezávislosti na Stvoﬁiteli je v˘razem nevdûãnosti (viz kapitola 20 této knihy).
Odpovûdnost za prostﬁedí. Pﬁi stvoﬁení
BÛh postavil prvního muÏe a Ïenu
do zahrady (Gn 2,8). Mûli obdûlávat 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 Ïádal Adama, aby zahradu Eden „obdûlával a stﬁeÏil“ (Gn 2,15). BoÏí
povolání k uÏiteãné práci v dokonalém svûtû ukazuje, jak dÛstojná je
tûlesná práce.
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Hodnota hmotného vesmíru. Na konci kaÏdého dne stvoﬁení BÛh ﬁekl,
Ïe to, co uãinil, bylo „dobré“ (Gn
1,10.12.18.21.25). O svém dokonãeném díle prohlásil, Ïe je „velmi
dobré“ (Gn 1,31). Stvoﬁená hmota
proto není ve skuteãnosti zlá, ale
dobrá.
Lék na pesimismus, samotu a pocit bezv˘znamnosti. Zpráva o stvoﬁení ukazuje, Ïe Ïivot nevznikl náhodnou
evolucí, ale Ïe v‰e bylo stvoﬁeno s urãit˘m zámûrem. Lidé byli stvoﬁeni
pro vûãnû trvající vztah se samotn˘m Stvoﬁitelem. KdyÏ pochopíme,
Ïe jsme byli stvoﬁeni s urãit˘m zámûrem, dostane Ïivot smysl. Zmizí
bolestná prázdnota a nespokojenost, 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 sebezniãením, ukazoval hranice svobody (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 podíl na vzniku nového lidského Ïivota. David velebí Boha za podíl na jeho narození: „Tys to byl, kdo utvoﬁil
104

mé ledví, v Ïivotû mé matky jsi mû
utkal. Tobû vzdávám chválu za ãiny,
jeÏ budí bázeÀ; podivuhodnû jsem
utvoﬁen... Tobû nezÛstala skryta jediná z m˘ch kostí, kdyÏ jsem byl
v skrytosti tvoﬁen a hnûten v nejhlub‰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 matky“ (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 konstatováním: „Tak byla dokonãena nebesa 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 zpÛsobem pÛsobí.
1. Kristus a jeho stvoﬁitelské slovo.
âtyﬁi tisíce let po stvoﬁení ﬁekl setník 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
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kdysi Ïivot do bezduchého Adamova tûla, kﬁísila mrtvé a pﬁiná‰ela nov˘ 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 „zahaluje nebe mraãny, kter˘ pﬁipravuje zemi 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 závislá 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 vykoupení 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, abychom konali dobré skutky.“ (Ef
2,10) „Kdo je v Kristu, je nové stvoﬁení.“ (2 K 5,17) BÛh, kter˘ ve vesmíru vytvoﬁil tolik galaxií, pouÏívá
tutéÏ sílu pﬁi promûnû nejuboÏej‰ího hﬁí‰níka ke svému vlastnímu
obrazu.
Tato vykupující a obnovující síla
není omezena pouze na zmûnu lid105

ského Ïivota. Stejná moc, která pÛvodnû stvoﬁila nebe a zemi, je znovu po posledním soudu stvoﬁí a uãiní 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 spasením. 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. Stvoﬁení bylo v˘sledkem moci jeho slova, ne pﬁemûn v dlouh˘ch ãasov˘ch
údobích. BÛh v‰echno stvoﬁil v ‰esti
dnech. Ale proã stvoﬁení trvalo
i tûchto ‰est dní? Nemohl promluvit jen jednou a v jediném okamÏiku 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 tisíciletí. 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 rozpûtí – 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 prospûch lidstva. Krátká doba potﬁebná pro stvoﬁení zjevuje jeho touhu
stvoﬁit vyspûlé tvory, kteﬁí by se
mohli radovat z jeho stvoﬁení. Oddalovat dokonãení stvoﬁení tím, Ïe
by bylo závislé na procesu postupného v˘voje v prÛbûhu dlouh˘ch
ãasov˘ch údobí, by neodpovídalo
charakteru milujícího Boha. MnoÏství 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 nikdo z lidí nebyl svûdkem Kristova
stvoﬁení svûta, mnozí byli svûdky jeho moci, která dala zrak slepému
(J 9,6.7), ﬁeã nûmému (Mt 9,32.33),
zdraví malomocn˘m (Mt 8,2.3) a Ïivot mrtv˘m (J 11,14-45).
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Kristus pﬁi‰el jako druh˘ Adam,
jako nov˘ poãátek lidstva (¤ 5).
Kristus dal lidem v Edenu strom Ïivota, ale ãlovûk jej pﬁibil na dﬁevû
Golgoty. V ráji byl ãlovûk krásn˘,
stvoﬁen˘ k obrazu BoÏímu, na Golgotû v‰ak visel zeslábl˘ âlovûk jako
zloãinec. V oba pátky, pﬁi stvoﬁení
i ukﬁiÏování, zvûstoval v˘rok „dokonáno jest“ (Gn 2,2; J 19,30) dokonãení stvoﬁitelského díla. První ãást
Kristus vykonal jako BÛh, druhou
jako ãlovûk; první v plné síle, druhou 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 zkrvavené, 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 pﬁirozeného v˘voje.
Tím, Ïe jsme byli stvoﬁeni k BoÏímu obrazu, jsme byli povoláni k tomu, abychom oslavovali Boha. BÛh
zve kaÏdého z nás, jako korunní dílo svého stvoﬁení, abychom s ním
vstoupili do spoleãenství a dennû
hledali Kristovu obnovující moc,
abychom tak byli schopni lépe zrcadlit jeho obraz k BoÏí slávû.
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Stvoﬁení
Poznámky
1.

2.

L. Berkhof, Systematic Theology, 4. rev. vyd.
(Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans,
1941), str. 182.
I kdybychom pﬁipustili, Ïe kaÏd˘ den stvoﬁení trval jen tisíc let, zpÛsobilo by to problémy. V tom pﬁípadû by uÏ Adam veãer ‰estého „dne“ – tj. na konci prvního „dne“ svého
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3.
4.
5.

Ïivota byl mnohem star‰í, neÏ jak˘ vûk mu
pﬁisuzuje Písmo (Gn 5,5). Viz Jemison,
Christian Beliefs, str. 116.117.
Viz 4. kapitolu této knihy.
„Stvoﬁení“, SDA Encyclopedia, str. 357.
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 obrazu, vybaveni individualitou a schopností 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 nedûlitelnou 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 následky, 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 obraz jejich TvÛrce. Stvoﬁeni k BoÏí slávû
jsou povoláni milovat Boha, milovat se
navzájem a starat se o své Ïivotní prostﬁedí (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

Adventisté sedmého dne věří...
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Přirozenost
člověka

7
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Bible ﬁíká: „I ﬁekl BÛh: ‘UãiÀme
ãlovûka, aby byl na‰ím obrazem podle 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 bytost.
Ani ten nejlep‰í pozemsk˘ sochaﬁ
by nikdy nevytvoﬁil tak dokonalou
bytost. MoÏná by Michelangelo dokázal ztvárnit úÏasn˘ vzhled, ale
kdo by byl schopen vytvoﬁit takové
tûlo, které by bylo z hlediska anatomie i fyziologie dokonale pﬁipravené 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, myslet, tvoﬁit a rÛst ve slávû.
Stvoﬁitel se sklonil k tomuto velkolepému dílu a „vdechl mu v chﬁípí
dech Ïivota. Tak se stal ãlovûk Ïiv˘m
tvorem.“ (Gn 2,7; srov. 1,26) BÛh vidûl, Ïe ãlovûk potﬁebuje spoleãenství. Proto mu uãinil „pomoc jemu
rovnou“. Uvedl na Adama „hlubok˘
spánek“, v nûmÏ vyÀal Adamovi jedno 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 svobodnû 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)
110

PÛvod ãlovûka
Mnozí lidé dnes vûﬁí, Ïe lidské bytosti pocházejí z niÏ‰ích forem Ïivota zvíﬁat a jsou v˘sledkem pﬁírodních 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 zemû“ (Gn 2,7) – pouÏil tedy jiÏ existující hmotu. NepouÏil jiné formy
Ïivota, jako napﬁíklad moﬁská nebo
suchozemská zvíﬁata. Nejdﬁíve kaÏd˘ orgán zformoval a správnû umístil; teprve potom vdechl „dech Ïivota“, a tak se ãlovûk stal Ïiv˘m tvorem.
Stvoﬁen podle BoÏího vzoru. BÛh stvoﬁil 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 typickou formu a schopnost rozmnoÏovat se v rámci svého druhu. âlovûk
v‰ak byl stvoﬁen podle BoÏího vzoru, ne podle vzoru Ïivoãi‰né ﬁí‰e.
BÛh ﬁekl: „UãiÀme ãlovûka, aby byl
na‰ím obrazem podle na‰í podoby!“ (Gn 1,26) V tomto smyslu je
jasn˘ rozdíl mezi lidsk˘mi bytostmi
a ﬁí‰í zvíﬁat. Luká‰Ûv rodokmen popisující pÛvod lidské rodiny vyjadﬁuje tento rozdíl prostû, ale zﬁetelnû – „Adam, kter˘ byl BoÏí“ (L 3,38
Kral.).
Vzne‰ené postavení ãlovûka. Stvoﬁení
ãlovûka bylo vrcholem celého tvÛrãího díla. BÛh povûﬁil ãlovûka, stvoﬁeného k obrazu svrchovaného Boha,
aby spravoval planetu Zemi a ve‰ker˘
Ïivoãi‰n˘ Ïivot. L. Berkhof o Adamovi 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‰emohoucího Stvoﬁitele a Pána vesmíru (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 stejnou pﬁirozenost, která tvoﬁí gene111

tickou a genealogickou jednotu.
Pavel ﬁekl o Bohu: „On stvoﬁil z jednoho ãlovûka v‰echno lidstvo, aby
pﬁeb˘valo na povrchu zemû.“ (Sk
17,26)
Dal‰í náznaky organické jednoty
lidstva vidíme také v biblickém tvrzení, Ïe Adamovo pﬁestoupení pﬁineslo v‰em hﬁích a smrt, ale skrze
Krista byla pro v‰echny zaji‰tûna spása (¤ 5,12.19; 1 K 15,21.22).
Jednota lidské pﬁirozenosti
Jaké jsou charakteristické ãásti lidské bytosti? Tvoﬁí ji nûkolik nezávisl˘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‰emohoucího“, tedy to, co dává Ïivot
(Jb 33,4) – jiskrou Ïivota. Mohli bychom to pﬁirovnat k elektrickému
proudu, kter˘ kdyÏ proudí rÛzn˘mi
elektrick˘mi souãástkami, mûní tichou, ‰edivou obrazovku v pulzující
záplavu barev a dûjÛ, a to v‰e stisknutím 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 zformoval z prvkÛ zemû, byly zde jiÏ
v‰echny orgány: srdce, plíce, ledviny, játra, slezina, mozek atd. V‰echno bylo dokonalé, ale bez Ïivota.
Pak BÛh vdechl do této neÏivé hmoty 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˘sledkem 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 zvíﬁatÛm, která ve‰la do Noemovy archy, 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, vztahuje se také na moﬁské Ïivoãichy,
hmyz, hady a ‰elmy (Gn 1,20.24;
2,19).
Nefe‰, pﬁekládané jako „bytost“ nebo „du‰e“, pochází z nafa‰, coÏ znamená „d˘chat“. V Novém zákonû je
ﬁeck˘m ekvivalentem v˘raz psyché.
„ProtoÏe je d˘chání nejv˘raznûj‰ím
dÛkazem Ïivota, oznaãuje v˘raz nefe‰ v podstatû ãlovûka jako Ïivou bytost, osobu“.3 JestliÏe se vztahuje na
zvíﬁata, jako napﬁíklad ve zprávû
112

o stvoﬁení, popisuje je jako Ïivé tvory, 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 stvoﬁení spojilo s lidsk˘m tûlem.
Nedûlitelná jednota. Pokud chceme
správnû pochopit podstatu ãlovûka,
je zpráva o stvoﬁení nesmírnû dÛleÏitá. Písmo se sv˘m dÛrazem na nedûlitelnou jednotu ãlovûka na nûj
pohlíÏí jako na celek. Jak˘ vztah má
potom du‰e a duch k lidské pﬁirozenosti?
1. Biblick˘ v˘znam pojmu du‰e. Jak
jsme se jiÏ zmínili, je slovo „du‰e“ ve
Starém zákonû pﬁekladem hebrejského v˘razu nefe‰. Text Gn 2,7 oznaãuje 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 jedineãná, tj. odli‰ná a oddûlená od
ostatních podobn˘ch jednotek. Hebrejsk˘ termín nefe‰ je pravdûpodobnû zdÛraznûním této individuality 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 nûkdy pﬁedstavuje i rozhodnutí ãlovûka, 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 nefe‰ ‘zabita’ a v Sd 16,30 (mínûno
‘já’) umírá. V Nu 5,2 (‘mrtv˘’)
a v Sd 9,6 (‘mrtv˘ ãlovûk’) se vztahuje nefe‰ na mrtvolu (viz také Lv
19,28; Nu 9,7.10).
„¤ecké slovo psyché se v Novém zákonû vyskytuje v podobném smyslu
jako nefe‰ ve Starém zákonû. PouÏívá 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
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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 podléhá smrti (Zj 16,3) a mÛÏe b˘t zniãena (Mt 10,28).
V Bibli se nûkdy nefe‰ a psyché vztahují na celou osobu, jindy na urãitou oblast ãlovûka, jako jsou záliby,
city, chutû, pocity. Av‰ak takové
pouÏití vÛbec nenaznaãuje, Ïe by
byl ãlovûk uãinûn ze dvou oddûlen˘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, kter˘ 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, starozákonní hebrejské slovo ruach, pﬁekládané 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 vyskytuje 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 totoÏn˘ s ruach zvíﬁat (Kaz 3,19).
Ruach ãlovûka opou‰tí tûlo pﬁi smrti (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 hebrejského slova ruach je pneuma –
‘duch’ – od pneo, coÏ znamená ‘vát’
nebo ‘d˘chat’. Stejnû jako v˘raz ruach, ani slovo pneuma neoznaãuje
nûjaké vûdomé bytí ãlovûka schopné existovat mimo lidské tûlo. PouÏívání tohoto termínu v Novém
zákonû ve vztahu k ãlovûku vÛbec
nenaznaãuje takové pojetí. V textech jako ¤ 8,15; 1 K 4,21 Kral.;
2 Tm 1,7; 1 J 4,6 pneuma oznaãuje
‘náladu’, ‘postoj’ nebo ‘citové rozpoloÏení’. Toto slovo se také pouÏívá 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 du114

chem? Jak ovlivÀuje tento vztah jednotu ãlovûka?
a) Podvojné spojení. Aãkoli Bible
na ãlovûka pohlíÏí jako na celek,
nestanovuje pﬁesnû vztah mezi tûlem, du‰í a duchem. Nûkdy se v textu zamûÀují termíny du‰e a duch.
Pov‰imnûme si paralelismu v Mariinû projevu radosti po zvûstování: „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 tûlo zahrnuje fyzickou, ale také citovou stránku ãlovûka.
b) Trojité spojení. Existuje jedna
v˘jimka ze v‰eobecné charakteristiky ãlovûka jako bytosti, ve které se
spojují dvû ãásti. Pavel, kter˘ hovoﬁil o podvojné jednotû tûla a ducha,
také mluvil o trojí jednotû ãlovûka.
¤íká: „Sám BÛh pokoje nechÈ vás
cele posvûtí a zachová va‰eho ducha, du‰i i tûlo bez úrazu a poskvrny do pﬁíchodu na‰eho Pána JeÏí‰e
Krista.“ (1 Te 5,23) Toto místo vy-
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jadﬁuje Pavlovu touhu, aby z procesu posvûcení nebyla vynechána Ïádná z tûchto lidsk˘ch stránek.
V tomto pﬁípadû mÛÏeme chápat
„ducha“ jako „vy‰‰í princip inteligence a my‰lení, kter˘ byl ãlovûku
dán a prostﬁednictvím kterého mÛÏe 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 lidské pﬁirozenosti, která se projevuje
v instinktech, citech a touhách. I tato ãást pﬁirozenosti ãlovûka mÛÏe
b˘t posvûcena. KdyÏ se pod pÛsobením Ducha svatého mysl shoduje
s BoÏí myslí a posvûcen˘ rozum
ovládne niÏ‰í pﬁirozenost, pak se instinkty, které by jinak odporovaly
Bohu, podﬁizují jeho vÛli.“6
Tûlo, které ovládá nízká nebo naopak u‰lechtilá pﬁirozenost, oznaãuje fyzickou stavbu – maso, krev
a kosti.
Není náhoda, Ïe Pavel zaﬁadil nejprve ducha, potom du‰i a nakonec
tûlo. Je-li duch posvûcen, je i mysl
pod BoÏí kontrolou. Posvûcená mysl 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 tûles115

ného zdraví. Tak se tûlo stává posvûcen˘m nástrojem, kter˘m mÛÏe
kﬁesÈan slouÏit svému Pánu a Spasiteli. Pavlova v˘zva k posvûcení zﬁetelnû vychází z principu jednoty lidské
pﬁirozenosti a ukazuje, Ïe úãinná
pﬁíprava na KristÛv druh˘ pﬁíchod
vyÏaduje pﬁípravu celé bytosti – ducha, du‰e i tûla.
c) Nedûlitelné a vzájemné spojení. Je
zﬁejmé, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je nerozdûlitelnû spojen. Tûlo, du‰e a duch
jsou úzce propojeny a ukazují na
siln˘ vzájemn˘ vztah mezi duchovními, du‰evními a tûlesn˘mi schopnostmi ãlovûka. Nedostatky v jedné
oblasti ovlivÀují dal‰í dvû. Nemocn˘, neãist˘ nebo zmaten˘ duch bude mít také ‰kodliv˘ vliv na citové
a fyzické zdraví ãlovûka. Platí ale také, Ïe slab˘, nemocn˘ nebo trpící
organismus naru‰í i citové a duchovní zdraví jedince. Vzájemn˘
vliv, jak˘ na sebe tyto prvky mají,
ukazuje, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je pﬁed
Bohem zodpovûdn˘, aby je zachoval v co nejlep‰ím stavu. Takov˘ postoj 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 znamená b˘t stvoﬁen k BoÏímu obrazu?
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Stvoﬁen k BoÏímu obrazu a k jeho podobû. âasto se ﬁíká, Ïe etick˘ a duchovní rozmûr ãlovûka zjevuje nûco
z morální a duchovní povahy Boha.
ProtoÏe Bible uãí, Ïe ãlovûk je nerozluãitelnou 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 konkrétním tvarem nebo podobou?
I krátké studium Bible ukazuje, Ïe
také andûlé jsou duchovními bytostmi podobnû jako BÛh (Îd
1,7.14). Pﬁesto se vÏdy zjevují v lidské podobû (Gn 18,1-19.22; Da
9,21; L 1,11-38; Sk 12,5-10). Je moÏné, Ïe duchovní bytost má „duchovní tûlo“ s konkrétní postavou a vzhledem (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 ukázal se mu zezadu, kdyÏ procházel
kolem nûho (Ex 33,20-23). Danielovi se BÛh zjevil ve vidûní o soudu,
a to jako Vûkovit˘, sedící na trÛnu
(Da 7,9.10). Kristus je popisován jako „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 podobu. To by nás nemûlo pﬁekvapit,
116

protoÏe ãlovûk byl stvoﬁen k BoÏímu obrazu.
âlovûk byl stvoﬁen „níÏ neÏ andûlé“ (Îd 2,7), coÏ znamená, Ïe musel
obdrÏet du‰evní i duchovní schopnosti. Aãkoli Adam po stvoﬁení nemohl mít zku‰enosti, hluboké pochopení a rozvinut˘ charakter, byl
uãinûn „pﬁím˘“ (Kaz 7,29), coÏ ukazuje na mravní bezúhonnost.7 Byl
spravedliv˘ a svat˘, protoÏe byl morálním obrazem Boha (srov. Ef
4,24) a byl souãástí stvoﬁení, které
BÛh prohlásil za „velmi dobré“ (Gn
1,31).
ProtoÏe byl ãlovûk stvoﬁen k morálnímu obrazu Boha, byla mu dána pﬁíleÏitost projevit Stvoﬁiteli svou
lásku a oddanost. Mûl moÏnost volby jako BÛh, mûl svobodu myslet
a jednat podle mravních imperativÛ. Mohl se tedy svobodnû rozhodnout milovat a poslouchat, nebo
nedÛvûﬁovat a b˘t neposlu‰n˘. BÛh
riskoval, Ïe ãlovûk uãiní nesprávnou volbu, protoÏe pouze se svobodou rozhodování mohl ãlovûk
rozvíjet charakter, kter˘ by plnû
ukázal princip lásky, jenÏ je podstatou samotného Boha (1 J 4,8). Úkolem ãlovûka bylo dosáhnout vrcholnou podobu BoÏího obrazu – milovat Boha cel˘m sv˘m srdcem, celou
svou du‰í a celou svou myslí a milovat jiné jako sebe samého (Mt
22,36-40).
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Stvoﬁen pro spoleãenství s druh˘mi.
BÛh ﬁekl, Ïe „není dobré, aby ãlovûk byl sám“ (Gn 2,18) a stvoﬁil Evu.
Tak jako jsou osoby Trojice vzájemnû 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 obrazu neoddûlitelnû patﬁí k souladu
a ‰tûstí BoÏího království.
Stvoﬁen ke správcovství Ïivotního prostﬁedí. BÛh ﬁekl: „UãiÀme ãlovûka,
aby byl na‰ím obrazem podle na‰í
podoby. AÈ lidé panují nad moﬁsk˘mi rybami a nad nebesk˘m ptactvem, nad zvíﬁaty a nad celou zemí
i nad kaÏd˘m plazem plazícím se
po zemi.“ (Gn 1,26) Zde se BÛh jedním dechem zmiÀuje o BoÏím obrazu 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 nemÛÏe rozumût BoÏí svrchovanosti,
ale mnohá zvíﬁata jsou schopna milovat ãlovûka a slouÏit mu.
David se zmiÀuje o vládû ãlovûka:
„Svûﬁuje‰ mu vládu nad dílem sv˘ch
rukou, v‰echno pod nohy mu klade‰.“ (Î 8,7) Nadﬁazené postavení
ãlovûka naznaãovalo slávu a ãest,
kterou byl korunován (Î 8,6). Jeho
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úkolem bylo laskavû vládnout nad
svûtem, a tím zobrazovat nebo odráÏet BoÏí láskyplnou vládu nad vesmírem. Nejsme tedy obûtí okolností
ovládan˘ch silami prostﬁedí. BÛh
nás povûﬁil úkolem pozitivnû pﬁispívat k utváﬁení prostﬁedí tím, Ïe vyuÏijeme kaÏdé situace, do které jsme
postaveni, k naplnûní BoÏí vÛle.
Toto pochopení je klíãem ke
zlep‰ení lidsk˘ch vztahÛ ve svûtû plném nestálosti. Je také odpovûdí na
sobecké vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ zemû a nerozváÏné zneãi‰Èování
vzduchu a vody, které vede k rychlému zhor‰ování kvality Ïivota. Pﬁijetí
biblického pohledu na lidskou pﬁirozenost poskytuje jedinou jistotu
vzkvétající budoucnosti.
Stvoﬁen, aby napodoboval Boha. ProtoÏe jsme byli stvoﬁeni k BoÏímu obrazu, máme jednat podobnû jako
BÛh. Aãkoli jsme lidé, a ne BÛh, máme ve v‰ech ohledech odráÏet obraz svého TvÛrce. âtvrté pﬁikázání
nás vyz˘vá k této povinnosti. Mûli
bychom následovat pﬁíklad svého
Stvoﬁitele – pracovat ‰est dní v t˘dnu a odpoãinout sedmého dne (Ex
20,8-11).
Stvoﬁen s podmínûnou nesmrtelností.
Pﬁi stvoﬁení na‰i první rodiãe obdrÏeli nesmrtelnost, která v‰ak byla
podmínûna poslu‰ností. Tím, Ïe
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mûli pﬁístup ke stromu Ïivota, mohli Ïít vûãnû. Jedin˘ zpÛsob, kter˘m
mohli ohrozit svou nesmrtelnost,
bylo pﬁestoupení zákazu jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Neposlu‰nost by vedla ke smrti (Gn
2,17; 3,22).
Pád do hﬁíchu
Adam s Evou zhﬁe‰ili, pﬁestoÏe byli
stvoﬁeni dokonalí, k BoÏímu obrazu a byli postaveni do dokonalého
prostﬁedí. Jak do‰lo k tak radikální
a stra‰né zmûnû?
PÛvod hﬁíchu. Stvoﬁil-li BÛh dokonal˘ svût, jak mohl vzniknout hﬁích?
1. BÛh a pÛvod hﬁíchu. Je BÛh Stvoﬁitel také pÛvodcem hﬁíchu? Písmo
ukazuje, Ïe BÛh je svou povahou svat˘ (Iz 6,3) a není v nûm Ïádné nepravosti. „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 konstatuje: „Daleko je BÛh od svévole, V‰emocn˘ 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 pÛvodcem vûãné spásy“ (Îd 5,9).
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2. PÛvodce hﬁíchu. BÛh mohl pﬁedejít 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 stvoﬁení tuto svobodu v‰ak na sebe vzal
riziko, Ïe se nûkteré stvoﬁené bytosti 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 postavením pod BoÏí vládou (srov. Ju
6), zaãal touÏit po místû, které patﬁilo samotnému Bohu (Iz 14,1214). Ve snaze získat vládu nad vesmírem, zaséval tento padl˘ andûl
mezi ostatními andûly nespokojenost a mnoho jich získal na svou
stranu. V nebi proto vznikl nebesk˘
konflikt, kter˘ skonãil tím, Ïe Lucifer, nyní znám˘ jako satan (odpÛrce), a jeho andûlé byli vypuzeni
z nebe (Zj 12,4.7-9; viz také kapitola 8 této knihy).
3. PÛvod hﬁíchu v lidské rodinû. PoráÏka v nebi satana neodradila. Rozhodl se svádût druhé, aby se pﬁipojili 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 pﬁestat dÛvûﬁovat tomu, kdo byl zdrojem jejich ‰tûstí? Zpráva o prvním
hﬁíchu odpovídá na tuto otázku.
Pﬁi svém útoku na první lidské bytosti se satan rozhodl je zaskoãit.
PﬁiblíÏil se k Evû, kdyÏ byla v blízkosti stromu poznání dobrého a zlého. Satan se jí v podobû hada ptal
na BoÏí zákaz jíst ze stromu. KdyÏ
Eva potvrdila, Ïe BÛh ﬁekl, Ïe zemﬁou, budou-li jíst z tohoto stromu,
satan zpochybnil BoÏí zákaz slovy:
„Nikoli, nepropadnete smrti.“ Probudil 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 pochybnost o BoÏím slovu. Eva byla
zaslepena velk˘mi moÏnostmi, které ovoce údajnû nabízí. Poku‰ení
zpÛsobilo zmatek v její posvûcené
mysli. Víru v BoÏí slovo vystﬁídala víra v satanovo slovo. Náhle si pﬁedstavovala, Ïe „je to strom s plody dobr˘mi k jídlu, lákav˘ pro oãi, strom
slibující v‰evûdoucnost“. Nespokojena se sv˘m postavením Eva podlehla 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 více neÏ Bohu, a tím se odlouãila od
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závislosti na Bohu, ztratila své
vzne‰ené postavení a padla do hﬁíchu. Pád lidského pokolení byl zpÛsoben ztrátou víry v Boha a jeho
slovo. Tato nevûra vedla k neposlu‰nosti, která naru‰ila vztah a nakonec 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 lidské pﬁirozenosti, která ovlivnila mezilidské 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 druhého. Adam ﬁekl: „Îena, kterou jsi
mi dal, aby pﬁi mnû stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ (Gn
3,12) Sv˘mi slovy obvinil Evu a nepﬁímo i Boha ze zodpovûdnosti za
svÛj hﬁích. To jasnû ukazuje, jak
hﬁích naru‰il jeho vztah k vlastní Ïenû i ke Stvoﬁiteli. Eva pak zase obvinila hada (Gn 3,13).
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Hrozné následky ukazují váÏnost
jejich pﬁestoupení. BÛh zloﬁeãil hadu, kterého satan pouÏil, a odsoudil jej, aby se plazil po bﬁi‰e, coÏ trvale pﬁipomínalo pád do hﬁíchu
(Gn 3,14). Îenû BÛh ﬁekl: „Velice
rozmnoÏím tvé trápení i bolesti tûhotenství, syny bude‰ rodit v utrpení, bude‰ dychtit po svém muÏi, ale
on nad tebou bude vládnout.“ (Gn
3,16) A protoÏe Adam neposlechl
Boha, ale svou Ïenu, byla zemû zloﬁeãena a on proÏíval úzkost a námahu pﬁi práci: „KvÛli tobû nechÈ
je zemû prokleta; po cel˘ svÛj Ïivot
z ní bude‰ jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloÏí a bude‰ jíst polní
byliny. V potu své tváﬁe bude‰ jíst
chléb, dokud se nenavrátí‰ do zemû, z níÏ jsi byl vzat.“ (Gn 3,17-19)
BÛh potvrdil nemûnnost svého
zákona a znovu také ukázal, Ïe kaÏdé pﬁestoupení vede k jisté smrti:
„Prach jsi a v prach se navrátí‰.“
(Gn 3,19) SvÛj rozsudek vykonal
tím, Ïe vyhnal pﬁestupníky z rajského domova, a tak pﬁeru‰il jejich pﬁím˘ 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 hﬁíchu, jasnû ukazují, Ïe hﬁích je morální zlo – dÛsledek nezávislého
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rozhodnutí pﬁestoupit zjevenou vÛli 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 také „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 naﬁídil, nebo koná to, co v˘slovnû zakázal.“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 povahou absolutní, protoÏe je vzpourou
proti Bohu a jeho vÛli. Jak˘koli
hﬁích, mal˘ nebo velk˘, pﬁiná‰í rozsudek „vinen“. „Kdo by totiÏ zachoval cel˘ zákon, a jen v jednom pﬁikázání klop˘tl, provinil se proti
v‰em.“ (Jk 2,10)
b) Hﬁíchem jsou my‰lenky stejnû jako 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 poru‰ením ‰estého pﬁikázání „Nezabije‰!“ (Ex 20,13) a hﬁí‰né touhy
jsou pﬁestoupením pﬁikázání „Nesesmilní‰!“ (Ex 20,14). Hﬁíchem proto 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 znamená, 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 duchovní schopnosti. JestliÏe se vÛbec neﬁe‰í, v koneãném dÛsledku zpÛsobuje 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‰níku. Kristus laskavû volá hﬁíchem obtíÏené a vinou suÏované lidi: „Pojìte ke mnû v‰ichni, kdo se namáháte
a jste obtíÏeni bﬁemeny, a já vám
dám odpoãinout.“ (Mt 11,28)
d) Sídlo hﬁíchu. Hﬁích podle Bible sídlí v srdci – to je místo, které
dnes naz˘váme mysl. Ze srdce „vychází Ïivot“ (Pﬁ 4,23). Kristus objasÀuje, Ïe my‰lenky zneãi‰Èují ãlovûka, „neboÈ ze srdce vycházejí ‰patné
my‰lenky, vraÏdy, cizoloÏství, smilství, loupeÏe, kﬁivá svûdectví, uráÏky“ (Mt 15,19). Srdce ovlivÀuje celou bytost – rozum, vÛli, citovou i tûlesnou stránku. ProtoÏe „srdce je
ze v‰eho nejúskoãnûj‰í, pÛsobící
zkázu“ (Jr 17,9), mÛÏeme lidskou
pﬁirozenost popsat jako poru‰enou, zkaÏenou a zcela hﬁí‰nou.
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3. Vliv hﬁíchu na lidstvo. Nûkteﬁí lidé se mohou domnívat, Ïe rozsudek smrti je pﬁíli‰ pﬁísn˘ trest za jedení zakázaného ovoce. ZávaÏnost
pﬁestoupení v‰ak mÛÏeme pouze
odhadovat, a to vzhledem k následkÛm, 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. Netrvalo dlouho a zemi naplnila ‰patnost
i násilí (Gn 4,8.23; 6,1-5.11-13).
Lidé nedbali na BoÏí v˘zvu k pokání 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 záznamem o dÛsledcích hﬁí‰nosti lidské
pﬁirozenosti.
a) V‰eobecná hﬁí‰nost lidstva. Dûjiny
ukazují, Ïe Adamovi potomci sdílejí hﬁí‰nost jeho povahy. V modlitbû
David ﬁekl: „Pﬁed tebou nikdo z Ïiv˘ch není spravedliv˘.“ (Î 143,2;
srov. 14,3) „Není ãlovûka, kter˘ by
nehﬁe‰il.“ (1 Kr 8,46) ·alomoun ﬁekl: „Kdo mÛÏe ﬁíci: ‘Zachoval jsem
si ryzí srdce, jsem ãist˘, bez hﬁíchu’?“ (Pﬁ 20,9) „Není na zemi ãlovûka spravedlivého, aby konal dobro a nehﬁe‰il.“ (Kaz 7,20) I Nov˘ zákon jasnû svûdãí o tom, Ïe „v‰ichni
zhﬁe‰ili a jsou daleko od BoÏí slávy“
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(¤ 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 získaná? Pavel ﬁíká: „V Adamovi v‰ichni
umírají.“ (1 K 15,22) Na jiném místû ﬁekl: „Skrze jednoho ãlovûka totiÏ 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 ovlivÀuje 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 konstatuje: „Soustﬁedûní na sebe je Bohu
nepﬁátelské, neboÈ se nechce ani
nemÛÏe podﬁídit BoÏímu zákonu.
Ti, kdo Ïijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.“ (¤ 8,7.8) Poukazuje 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 odstraÀování zla ze svého Ïivota a ze spoleãnosti?
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KaÏdá snaha o dosaÏení spravedlivého Ïivota ve vlastní síle je odsouzena k nezdaru. Kristus ﬁekl, Ïe
„kaÏd˘, kdo hﬁe‰í, je otrokem hﬁíchu“. Pouze BoÏí moc nás mÛÏe
osvobodit z tohoto otroctví. JeÏí‰
nás v‰ak ujistil: „KdyÏ vás Syn vysvobodí, budete skuteãnû svobodní.“
(J 8,34.36) ¤ekl, Ïe mÛÏeme dosáhnout 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 zákona, ale nebyl schopen ho dosáhnout. 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, kterému se podﬁizují mé údy. Jak uboh˘ jsem to ãlovûk! Kdo mû vysvobodí z tohoto tûla smrti?“ (¤ 7,15.
19.20.22-24).
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Pavel nakonec uznal, Ïe potﬁebuje BoÏí pomoc, aby mohl vítûzit.
V Kristu jiÏ neÏije podle tûla, ale zaãíná 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 viny 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˘ Ïivot v‰ak nevyluãuje moÏnost, Ïe ãlovûk zhﬁe‰í (1 J 2,1).
4. Evoluce a pád ãlovûka. Od stvoﬁení 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, zaloÏen˘m na pﬁedpokladu, Ïe Ïivot
vznikl náhodou a lidé se dlouh˘m
evoluãním procesem vyvinuli z niÏ‰ích forem Ïivota. Pﬁirozen˘m v˘bûrem, kdy pﬁeÏili jen ti nejsilnûj‰í, se
vyvinuli do souãasné podoby. ProtoÏe 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.
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a) Biblick˘ pohled na ãlovûka a evoluce. KﬁesÈané vûﬁící ve stvoﬁení jsou
znepokojeni vlivem, jak˘ má evoluãní teorie na kﬁesÈanskou víru.
James Orr napsal: „KﬁesÈanství dnes
nemusí odolávat útoku na jednotlivé body svého uãení..., ale pozitivnû
formulovanému a zcela protikladnému 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 systému.“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 povaÏováni 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 základní nebo pﬁizpÛsobené podobû
odporuje základÛm kﬁesÈanství.
Jak ﬁíká Leonard Verduin: „Na
místo pﬁíbûhu o pádu pﬁi‰el pﬁíbûh
o cestû vzhÛru.“10 KﬁesÈanství a evoluce 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 kﬁesÈanem?
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Nejvíce v‰ak evoluci zpochybÀuje
Golgota. Nedo‰lo-li k pádu do hﬁíchu, 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 odkázáni pouze na sebe, úpadek by se
prohluboval a nakonec by lidé zniãili sami sebe.
Na‰e nadûje je v âlovûku, kter˘ visel 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 stvoﬁení ãlovûka z perspektivy inkarnace.
Pﬁíchod druhého Adama – Krista
na svût, to byl BoÏí stvoﬁitelsk˘ ãin.
KdyÏ BÛh mohl vykonat tento vrcholn˘ zázrak, nemusíme pochybovat o tom, Ïe byl schopen stvoﬁit
prvního Adama.
d) Dospûlo jiÏ lidstvo? Evolucionisté ãasto poukazují na úÏasn˘ vûdeck˘ pokrok bûhem nûkolika posledních staletí jako na dÛkaz, Ïe ãlovûk
je strÛjcem svého vlastního osudu.
Prostﬁednictvím vûdy, která naplÀuje jeho potﬁeby, vyﬁe‰í postupem ãasu v‰echny problémy svûta.
Av‰ak mesiá‰ská role techniky naráÏí na rostoucí skepticismus, pro124

toÏe právû technika pﬁivedla na‰i
planetu na pokraj zkázy. Lidstvo naprosto selhalo, protoÏe nedokázalo
zvládnout své hﬁí‰né srdce. V dÛsledku toho cel˘ vûdeck˘ pokrok
uãinil svût pouze mnohem nebezpeãnûj‰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 novou skuteãnost.
Paprsky nadûje. Jak dalece bylo lidstvo zkaÏené? Na kﬁíÏi lidé zabili
svého Stvoﬁitele – nejstra‰nûj‰í otcovraÏda! BÛh v‰ak pﬁesto nenechal lidstvo bez nadûje.
David uvaÏoval o postavení ãlovûka ve stvoﬁené pﬁírodû. Nejdﬁíve se
pﬁemoÏen velikostí vesmíru domníval, 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 roven 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 dÛstojnosti. 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. Nemá 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 jméno po v‰í zemi!“ (Î 8,10)
Smlouva milosti
Následkem pﬁestoupení se první lidé 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 hﬁíchem padlého páru, dal jim nadûji
tím, Ïe jim pﬁedstavil smlouvu milosti. ¤ekl: „Mezi tebe [satana] a Ïenu poloÏím nepﬁátelství, i mezi símû tvé a símû její. Ono ti rozdrtí
hlavu a ty jemu rozdrtí‰ patu.“ (Gn
3,15)
BoÏí poselství dávalo nadûji, protoÏe zvûstovalo, Ïe aãkoli satan dostal lidstvo pod svÛj zhoubn˘ vliv,
bude nakonec poraÏen. Mezi Bo125

hem a lidmi byla uzavﬁena smlouva.
BÛh nejprve zaslíbil, Ïe jeho milost
bude chránit lidi pﬁed hﬁíchem.
Vzbudí nenávist mezi hadem a Ïenou, mezi následovníky satana a BoÏím lidem. Tak se pﬁeru‰í vztah mezi
ãlovûkem a satanem a otevﬁe se cesta pro obnoven˘ vztah s Bohem.
Po staletí pokraãoval boj mezi BoÏí církví a satanem. Tento boj vyvrcholil smrtí JeÏí‰e Krista, kter˘ byl
prorokovan˘m zosobnûním semene Ïeny. Na Golgotû byl satan poraÏen. Aãkoli bylo Símû Ïeny poranûno, byl pÛvodce zla poraÏen.
V‰ichni, kdo pﬁijali BoÏí nabídku
milosti, pocítí nepﬁátelství vÛãi hﬁíchu, 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, abychom 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 stvoﬁením svûta.“ (1 Pt 1,20)
Smlouva byla zaloÏena na neotﬁesitelném 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 pﬁípadû 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 naplní poÏadavky BoÏího zákona, kter˘
byl poru‰en. Îádn˘ ãlovûk ani andûl
nemohl na sebe vzít tuto odpovûdnost. Jen Kristus Stvoﬁitel, pﬁedstavitel lidského rodu, ji mohl nést
(¤ 5,12-21; 1 K 15,22).
Syn BoÏí není pouze ruãitelem
smlouvy, je také prostﬁedníkem nebo vykonavatelem. Popis jeho poslání 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 vÛle 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
126

splnil OtcÛv pﬁíkaz: „Já jsem tû oslavil 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 pohledávky, které vyÏadoval pﬁestoupen˘ BoÏí zákon, a tím kajícím lidem zaruãil spasení. V tuto chvíli
Kristova krev potvrdila smlouvu milosti. 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 svûta a byla pﬁedstavena po pádu do
hﬁíchu. V té dobû se BÛh a lidé ve
zvlá‰tním smyslu stali partnery.
Obnovení smlouvy. Îel, lidstvo zamítlo velkolepou smlouvu milosti pﬁed
potopou i po ní (Gn 6,1-8; 11,1-9).
KdyÏ BÛh opût nabídl svou smlouvu, uãinil tak prostﬁednictvím Abrahama. Znovu potvrdil zaslíbení spasení: „Ve tvém potomstvu dojdou
poÏehnání v‰echny pronárody zemû, protoÏe jsi uposlechl mého hlasu.“ (Gn 22,18; srov. 12,3; 18,18)
Písmo zvlá‰tû zdÛrazÀuje Abrahamovu 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 autoritu BoÏího zákona (Gn 17,1; 26,5).
Abrahamova víra byla tak velká,
Ïe byl nazván „otec v‰ech, kteﬁí vûﬁí“ (¤ 4,11). On je BoÏím pﬁíkladem ospravedlnûní z víry, které se
projevuje poslu‰ností (¤ 4,2.3; Jk
2,23.24). PoÏehnání smlouvy milosti nepﬁecházejí automaticky na
Abrahamovy tûlesné potomky, ale
pouze na ty, kdo následují AbrahamÛv pﬁíklad víry. „Syny Abrahamov˘mi jsou lidé víry.“ (Ga 3,7) KaÏd˘
ãlovûk mÛÏe proÏít zaslíbení spásy,
obsaÏené ve smlouvû, splní-li podmínky: „Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dûdicové toho,
co BÛh zaslíbil.“ (Ga 3,29) Z BoÏí
strany byla smlouva na Sínaji (naz˘vaná také první smlouva) obnovením 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 smlouvû“11. Není tomu tak proto, Ïe by se
vûãná smlouva zmûnila, ale proto, Ïe
(1) Izrael svou nevûrností BoÏí vûã-
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nou smlouvu zmûnil v systém skutkÛ;
(2) byla spojena s nov˘m zjevením
BoÏí lásky ve vtûlení, Ïivotû, smrti,
zmrtv˘chvstání a prostﬁednické sluÏbû JeÏí‰e Krista (srov. Îd 8,6-13);
a (3) teprve na kﬁíÏi byla smlouva potvrzena 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 milost jim dává odpu‰tûní hﬁíchÛ. Nabízí 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 spravedlnost a proÏití ospravedlnûní z víry.
V˘sledkem je obnova srdce, která
promûÀuje jednotlivce, a ti pak pﬁiná‰ejí ovoce Ducha – „lásku, radost,
pokoj, trpûlivost, laskavost, dobrotu, 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 líbí Bohu (J 8,29). Jedinou nadûjí
padlého lidstva je pﬁijmout BoÏí pozvání 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 uãení 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, budete mi zvlá‰tním vlastnictvím jako Ïádn˘ jin˘ lid, tﬁebaÏe má je celá zemû. Budete mi
královstvím knûÏí, pronárodem svat˘m.“
(Ex 19,5.6; viz Gn 17,7.9.19) Smlouva spoãívala ve spravedlnosti na základû víry (¤ 10,
6-8; Dt 30,11-14) a zákon lidé mûli mít napsan˘ 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 nedÛvûru vÛãi Bohu – jeho závislost na vlastních
skutcích v re‰ení problémÛ – jako pﬁíklad
smlouvy staré (Gn 16; 12,10-20; 20; Ga 4,2225). Zku‰enost s úsilím o spravedlnost ze
skutkÛ existovala vlastnû od doby, co na svût

128

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 zákona“ (¤ 9,30 – 10,4). Izraelci Ïili podle litery,
ne podle Ducha (2 K 3,6). Ve snaze o ospravedlnûní ze zákona (Ga 5,4) Ïili pod odsouzením zákona, a tedy v otroctví, ne ve svobodû (Ga 4,21-23). Tak pﬁekroutili smluvu
ze Sínaje.
Epi‰tola ÎidÛm vztahuje první, starou
smlouvu na dûjiny Izraele od Sínaje, a zjevuje její doãasnou povahu. Vysvûtluje, Ïe
levitské knûÏství mûlo b˘t doãasné, protoÏe do pﬁíchodu Krista mûlo splÀovat symbolickou funkci (Îd 9; 10). Îel, mnozí nepostﬁehli, Ïe obﬁady jsou bezcenné (Îd
10,1). V dobû, kdy pﬁedobraz nahradila
skuteãnost a stín odstranila realita, lpût na
systému „pﬁedobrazÛ“ znamenalo znetvoﬁit Kristovo skuteãné poslání. Proto pisatel
pouÏil silné v˘razy, aby zdÛraznil nadﬁazenost 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 doãasnou 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 Jerusalem“, Southern Watchman, 1. bﬁezen 1904,
str. 142; Hasel, Covenant in Blood (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1982); srov. Wallenkampf, Salvation Comes From the Lord (Washington, 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 sporu 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 satanem, BoÏím odpÛrcem, kter˘ do odboje 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 vesmírného sporu, na jehoÏ konci bude BÛh
lásky obhájen. Na pomoc v tomto sporu posílá Kristus svému lidu Ducha
svatého a vûrné andûly, kteﬁí mají vûﬁící vést, chránit a podporovat na cestû 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

Adventisté sedmého dne věří...
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8

Písmo popisuje vesmírn˘ boj mezi
dobrem a zlem, mezi Bohem a satanem. 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 vzniknout hﬁích?
Andûlé, bytosti vy‰‰ího ﬁádu neÏ
lidé (Î 8,6; Kral.), byli stvoﬁeni proto, aby mûli úzké a radostné spoleãenství s Bohem (Zj 1,1; 3,5; 5,11).
Mají vût‰í sílu, poslouchají BoÏí slovo (Î 103,20) a pÛsobí jako sluÏeb-
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níci nebo „duchové vyslaní k sluÏbû“ (Îd 1,14). Aãkoli jsou pro nás
neviditelní, nûkdy se zjevují v lidské
podobû (Gn 18; 19; Îd 13,2). Prostﬁednictvím jedné z tûchto andûlsk˘ch bytostí se do vesmíru dostal
hﬁích.
Poãátek sporu. Písmo odhaluje, jak
tento vesmírn˘ spor zaãal. PouÏívá
pﬁitom postavu t˘rského a babylónského krále pro obrazn˘ popis Lucifera. „Lucifer, syn jitﬁenky,“ záﬁiv˘
cherub ochránce, pﬁeb˘val v BoÏí
pﬁítomnosti (Iz 14,12; Ez 28,14).1
Písmo ﬁíká: „Byl jsi vûrn˘m obrazem pravzoru, pln˘ moudrosti a dokonale krásn˘. ...na sv˘ch cestách jsi
byl bezúhonn˘ ode dne svého stvoﬁení, dokud se v tobû nena‰la podlost.“ (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 postavením, které mu urãil Stvoﬁitel.
Sobecky zatouÏil b˘t rovn˘ samotnému Bohu: „V srdci sis ﬁíkal: ‘Vystoupím na nebesa, vyv˘‰ím svÛj
trÛn nad BoÏí hvûzdy...s Nejvy‰‰ím
se budu mûﬁit.’“ (Iz 14,13.14) TouÏil sice po BoÏím postavení, ale nechtûl mít BoÏí povahu. Chtûl ucho134

pit BoÏí moc, ale nechtûl milovat
jako on. Luciferova vzpoura proti
BoÏí vládû byla prvním krokem v jeho promûnû v satana – „odpÛrce“.
Satanovo skryté pÛsobení zastínilo
u mnoha andûlÛ BoÏí lásku. VzrÛstající 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). PÛvodcem 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 podobû mluvícího hada a se stejn˘mi
argumenty, které vedly k jeho vlastnímu pádu, se mu podaﬁilo úãinnû
podkopat dÛvûru Adama a Evy v jejich Stvoﬁitele (Gn 3,5). Satan vzbudil v Evû nespokojenost s jejím postavením. Byla zaslepena vyhlídkou
b˘t rovna Bohu, proto uvûﬁila slovÛm poku‰itele a zapochybovala
o BoÏím slovû. Neposlechla BoÏí
pﬁíkaz, jedla ovoce a navedla k tomu také svého manÏela. Tím, Ïe vûﬁili 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 pﬁipravil 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 ãlovûku ﬁíci, Ïe „kaÏd˘ v˘tvor jeho mysli i srdce je v kaÏdé chvíli jen zl˘“
(Gn 6,5).
BÛh pouÏil potopu, aby svût oãistila od lidí, kteﬁí neãiní pokání,
a potom dal lidstvu novou pﬁíleÏitost zaãít znovu (Gn 7,17-20). Av‰ak
zanedlouho i potomci vûrného Noeho 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
135

tím, Ïe zmátl jejich jednotnou ﬁeã
(Gn 9,1.11; 11).
O nûco pozdûji, ve svûtû, kter˘ témûﬁ zcela odpadl od Boha, BÛh
roz‰íﬁil svou smlouvu na Abrahama.
Skrze nûj chtûl poÏehnat v‰em národÛm svûta (Gn 12,1-3; 22,15-18).
Dal‰í generace Abrahamov˘ch potomkÛ se v‰ak zpronevûﬁily vÛãi BoÏí
smlouvû milosti. Chyceni do pasti
hﬁíchu, pomohli satanovi dosáhnout jeho cíle ve velkém sporu ukﬁiÏováním 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 umoÏÀuje hloubûji nahlédnout do velkého sporu. Zpráva zaãíná takto:
„Nastal pak den, kdy pﬁi‰li synové
BoÏí, aby pﬁedstoupili pﬁed Hospodina; pﬁi‰el mezi nû i satan. Hospodin se satana zeptal: ‘Odkud pﬁichází‰?’ Satan Hospodinu odpovûdûl: ‘Procházel jsem zemi kﬁíÏem
kráÏem.’“ (Jb 1,6.7; srov. 2,1-7)
Potom Hospodin ﬁekl toto: „Satane, podívej se na Jóba. Vûrnû zachovává mÛj zákon. Je to muÏ bezúhonn˘!“ (Jb 1,8)
KdyÏ satan namítal: „Ano, on je
bezúhonn˘ proto, Ïe se mu vyplatí ti
slouÏit. Copak ho nechrání‰?“, Kristus na tuto námitku odpovídá tím, Ïe
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satanovi dovoluje Jóba rÛzn˘m zpÛsobem 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 planeta je jevi‰tûm, na kterém se odehrává dramatick˘ boj mezi dobrem
a zlem. Jak ﬁíká Písmo: „Stali jsme
se podívanou svûtu, andûlÛm i lidem.“ (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˘sledkem nedostatku víry, dÛkazem naru‰eného vztahu. Proto má BÛh
v úmyslu prostﬁednictvím plánu spasení obnovit dÛvûru ve Stvoﬁitele.
Toto povede ke vztahu lásky, kter˘
se projevuje poslu‰ností. Kristus poznamenal, Ïe láska vede k poslu‰nosti (J 14,15).
Souãasnost je dobou bezzákonnosti, kdy se zpochybÀují absolutní
hodnoty, chválí se nepoctivost,
úplatkáﬁství se stalo zpÛsobem Ïivota, bují cizoloÏství a poru‰ují se mezinárodní i osobní dohody. Je na‰í
pﬁedností, Ïe mÛÏeme pohlédnout
nad tento beznadûjn˘ svût aÏ k peãujícímu a v‰emohoucímu Bohu.
Tento ‰ir‰í pohled nám ukazuje dÛleÏitost smíﬁení, které pﬁinese Spasitel, a které ukonãí tento vesmírn˘
spor.
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Vesmírn˘ problém
Co je klíãovou otázkou v tomto boji na Ïivot a na smrt?
BoÏí vláda a zákon. Pro existenci vesmíru je BoÏí morální zákon stejnû
nezbytn˘ jako fyzikální zákony, které v‰e drÏí pohromadû a udrÏují
v chodu. Hﬁích je „poru‰ení zákona“ (1 J 3,4) nebo „bezzákonnost“,
jak naznaãuje ﬁeck˘ v˘raz anomia.
Bezzákonnost vzniká na základû odmítnutí 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 omezuje svobodu jednotlivce. Satan také
obvinil Boha z toho, Ïe není moÏné
zákon zachovávat, protoÏe je v rozporu 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 dokázal, 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 vyvolil.“ (Mt 3,17) Kdyby nyní vzal Kristus vûci do sv˘ch vlastních rukou
a stvoﬁil z kamene chléb, aby dokázal, Ïe je BoÏím Synem, ukázal by
stejnû jako Eva nedostatek dÛvûry
v Boha. Jeho poslání by skonãilo nezdarem.
Ale pro JeÏí‰e Krista bylo stále nejdÛleÏitûj‰í Ïít podle Otcova slova.
Navzdory tomu, Ïe mûl velk˘ hlad,
odpovûdûl satanovi slovy: „Ne jenom chlebem bude ãlovûk Ïiv, ale
kaÏd˘m slovem, které vychází z BoÏích úst.“ (Mt 4,4)
Pﬁi dal‰ím pokusu zvítûzit nad
Kristem, mu satan ukázal v‰echna
království svûta a slíbil: „Toto v‰echno ti dám, padne‰-li pﬁede mnou
a bude‰ se mi klanût.“ (Mt 4,9)
Tím naznaãoval, Ïe kdyby to Kristus 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
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citoval Písmo, nejúãinnûj‰í zbraÀ
ve velkém sporu, a ﬁekl: „Hospodinu, svému Bohu, se bude‰ klanût
a jeho jediného uctívat.“ (Mt 4,10)
Jeho slova tento boj ukonãila. Kristus 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 náboÏenské vÛdce, jejichÏ Ïárlivost na
Kristovu popularitu vyvolala takové problémy, Ïe Kristus musel
ukonãit svou veﬁejnou ãinnost
(J 11,45-54). Zradou jednoho ze
sv˘ch uãedníkÛ a na základû kﬁivopﬁíseÏného 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 pﬁesahuje omezen˘ horizont lidstva.
JeÏí‰ ﬁekl: „Nyní bude vládce tohoto
svûta [satan] vyvrÏen ven.“ (J 12,31)
„Vládce tohoto svûta je jiÏ odsouzen.“ (J 16,11)
Vesmírn˘ spor vyvrcholil na kﬁíÏi.
Kristova láska a bezv˘hradná poslu‰nost tváﬁí v tváﬁ satanské krutosti naru‰ily satanovo postavení vládce a zajistily jeho koneãn˘ pád.
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Spor o pravdu zjevenou v JeÏí‰i
Kristu
Dnes se velk˘ spor soustﬁeìuje kolem autority JeÏí‰e Krista a jde
v nûm nejen o jeho zákon, ale o celé jeho slovo – Písmo. Souãasn˘
pﬁístup k v˘kladu Bible neponechává témûﬁ Ïádn˘ prostor pro
BoÏí zjevení.2 S Písmem se nakládá, 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 jeho vÛle. V dÛsledku toho se zpochybÀuje biblick˘ pohled na osobu JeÏí‰e Krista, jeho pﬁirozenost,
narození z panny, jeho zázraky
a vzkﬁí‰ení.3
NejdÛleÏitûj‰í otázka. KdyÏ se Pán JeÏí‰ ptal: „Za koho lidé pokládají Syna
ãlovûka?“, uãedníci odpovûdûli: „Jedni za Jana Kﬁtitele, druzí za Eliá‰e, jiní 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 odpovûdûl: ‘Ty jsi Mesiá‰, Syn Boha Ïivého.’ JeÏí‰ mu odpovûdûl: ‘Blaze
tobû, ·imone Joná‰Ûv, protoÏe ti to
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nezjevilo tûlo a krev, ale mÛj Otec
v nebesích.’“ (Mt 16,15-17)
Pﬁed touto Ïivotnû dÛleÏitou otázkou, kterou poloÏil Kristus sv˘m
uãedníkÛm, dnes stojí kaÏd˘ ãlovûk. A odpovûì na ni závisí jen na
jeho víﬁe ve svûdectví BoÏího slova.
Stﬁed biblického uãení. Kristus je stﬁedem 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 satanov˘ch strategií ve vesmírném
konfliktu je pﬁesvûdãovat lidi o tom,
Ïe mohou i bez JeÏí‰e porozumût
pravdû. Proto se pﬁedkládají nejrÛznûj‰í cesty k pravdû, aÈ uÏ jednotlivû 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 urãitou 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). Navrhovat 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 nûjak˘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 odstranit Krista z postavení, které mu
náleÏí ve vesmíru i v poselství o pravdû. Teologie, definovaná jako studium o Bohu a jeho vztahu k jeho
stvoﬁení, musí vykládat celé uãení
v Kristovû svûtle. Posláním kﬁesÈanské teologie je probouzet dÛvûru
v autoritu BoÏího slova a nahradit
v‰echny ostatní cesty k pravdû Kristem. Pokud to kﬁesÈanská teologie
ãiní, slouÏí tak dobﬁe církvi, protoÏe jde aÏ ke koﬁenÛm vesmírného
sporu, odhaluje ho a ãelí mu jedin˘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 úsilí na zemi.
V˘znam uãení
Uãení o velkém sporu odhaluje zápas, kter˘ se t˘ká kaÏdého ãlovûka
na svûtû i celého vesmíru. Písmo ﬁíká: „Nevedeme svÛj boj proti lidsk˘m nepﬁátelÛm, ale proti mocnostem, silám a v‰emu, co ovládá
tento vûk tmy, proti nadzemsk˘m
duchÛm zla.“ (Ef 6,12)
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Probouzí neustálou bdûlost. Pochopení tohoto uãení pﬁesvûdãuje ãlovûka o potﬁebû bojovat se zlem. Uspût
je moÏné pouze v závislosti na JeÏí‰i
Kristu, Veliteli zástupÛ, kter˘ je „siln˘ a mocn˘, Hospodin udatn˘ váleãník“ (Î 24,8; Kral.). Jak ﬁíká
apo‰tol Pavel, pﬁijetí Kristovy vítûzné strategie vyÏaduje vzít „na sebe
plnou BoÏí zbroj, abyste se mohli
v den zl˘ postavit na odpor, v‰echno 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 Duchu svatém modlete a proste, bdûte na modlitbách a vytrvale se pﬁimlouvejte za v‰echny bratry.“ (Ef
6,13-18) Pro pravé kﬁesÈany je
pﬁedností Ïít Ïivot, kter˘ je charakterizován trpûlivostí, vûrností a stálou pohotovostí k boji (Zj 14,12).
Tím ukazují svou trvalou závislost
na Tom, skrze kterého „slavnû vítûzíme“ (¤ 8,37).
ObjasÀuje tajemství utrpení. Zlo nemá svÛj pÛvod u Boha. Toho, kdo
„miluje spravedlnost a nenávidí nepravost“ (Îd 1,9), není moÏné obviÀovat z utrpení ve svûtû. Satan, pad-
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l˘ andûl, je v koneãném dÛsledku
zodpovûdn˘ za ukrutnost a utrpení.
Jakkoli je to bolestné, mÛÏeme lépe
porozumût krádeÏím, smrti, vraÏdám, zloãinnosti a nehodám, kdyÏ
se na nû budeme dívat z perspektivy velkého sporu.
KﬁíÏ podává svûdectví o zhoubnosti 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 pomoc 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 spásném díle (Îd 1,14). Na‰e vítûzství je

zaji‰tûno. MÛÏeme s nadûjí a odvahou hledût do budoucnosti, protoÏe 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 spásu lidstva, protoÏe pﬁi‰el, aby obûtoval svÛj Ïivot pro odpu‰tûní na‰ich hﬁíchÛ. Tím obhájil charakter
svého Otce, jeho zákon a jeho vládu, proti které satan vzná‰el fale‰ná
obvinûní.
KristÛv Ïivot obhájil BoÏí spravedlnost a dobrotu. Ukázal, Ïe i BoÏí
zákon a vláda jsou spravedlivé. Kristus odhalil, Ïe satanovy útoky na
Boha jsou naprosto neodÛvodnûné. Ukázal, Ïe naprostou závislostí
na BoÏí moci a milosti se mohou
kající vûﬁící vymanit z kaÏdodenních problémÛ a nezdarÛ v boji s poku‰eními a Ïít vítûzn˘ Ïivot.

Poznámky
1.

Slovo „Lucifer“ je latinského pÛvodu a znamená „nosiã svûtla – Svûtlono‰“. Název „Syn
rána“ byl obvykl˘ a znamenal „Jitﬁenka“ – Venu‰e. „Doslovn˘ pﬁeklad hebrejského v˘razu
‘Lucifer, Syn rána’ je ‘Záﬁiv˘ syn úsvitu’. Obrazná 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.)
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2.

3.

Viz General Conference Committee, „Methods of Bible Study“, 1986; Hasel, Biblical
Interpretation Today (Washington, D.C., Biblical Research Institute [of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1985).
Viz napﬁ. K. Runia, The Present-day Christological Debate (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984)); G. C. Berkouwer, The
Person of Christ (Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans, 1954), str. 14-56.
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Jedin˘ smiﬁující prostﬁedek za lidsk˘
hﬁích BÛh poskytl v Kristovû Ïivotû dokonalé poslu‰nosti BoÏí vÛle, v jeho utrpení, smrti a zmrtv˘chvstání. Ti, kteﬁí
vírou pﬁijímají toto smíﬁení, mohou
mít vûãn˘ Ïivot a celé tvorstvo mÛÏe lépe chápat nekoneãnou a svatou lásku
Stvoﬁitele. Toto dokonalé smíﬁení obhajuje spravedlnost BoÏího zákona
a milostivost BoÏího charakteru, protoÏe 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, kteﬁí 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 zemi (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

Adventisté sedmého dne věří...
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Kristův život,
smrt
a zmrtvýchvstání

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 obklopuje hlavní trÛn, ze kterého vycházejí 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, zapeãetûnou 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 otevﬁít. Jeho zdû‰ení vystﬁídal pláã, dokud ho jeden ze starcÛ nepovzbudil: „Neplaã. Hle, zvítûzil lev z pokolení Judova, potomek DavidÛv; on
otevﬁe tu knihu sedmkrát zapeãetûnou.“ (Zj 5,5) Jan je‰tû jednou pohlédl na nádhern˘ trÛn a uvidûl
Beránka, kter˘ byl obûtován, ale nyní znovu Ïije a je zmocnûn Duchem
svat˘m. KdyÏ tento pokorn˘ Beránek bere do rukou knihu, ãtyﬁi bytosti i starci zaãnou zpívat novou píseÀ: „Jsi hoden pﬁijmout tu knihu
a rozlomit její peãetû, protoÏe jsi
byl obûtován, svou krví jsi Bohu vykoupil 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‰echno stvoﬁení na nebi i na zemi se pﬁipojuje k jejich písni: „Tomu, jenÏ sedí na trÛnu, i Beránkovi dobroﬁeãení, 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 vítûzství Boha nad hﬁíchem. Spasení je
tak dokonalé, Ïe ti, kteﬁí jsou v zajetí hﬁíchu, mohou b˘t ze svého vûzení smrti osvobozeni na základû
vlastního rozhodnutí. Dlouho pﬁed
sv˘m narozením v Betlémû Beránek zvolal: „Hle, pﬁicházím, jak ve
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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 pﬁíchod Beránka, zabitého od stvoﬁení
svûta, kter˘ umoÏnil vykoupení lidstva (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 Stvoﬁitelem. JeÏí‰ zdÛraznil BoÏí zachraÀující milost, kdyÏ ﬁekl: „NeboÈ BÛh
tak miloval svût, Ïe dal svého jediného Syna, aby Ïádn˘, kdo v nûho vûﬁí, nezahynul, ale mûl Ïivot
vûãn˘.“ (J 3,16)
Písmo prohla‰uje, Ïe „BÛh je láska“ (1 J 4,8). On lidstvo miluje „odvûkou láskou“ (Jr 31,3). BÛh, kter˘
nabízí spásu, je v‰emohoucí, ale jeho láska ho vede k tomu, aby ãlovûku 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 hledal je. Oba sly‰eli, jak pﬁichází jejich Stvoﬁitel, ale nebûÏeli mu radostnû 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 naznaãil dÛsledky jejich neposlu‰nosti – bolest a obtíÏe, se kter˘mi se setkají. Pﬁesto jim v jejich naprosto
beznadûjné situaci ukázal nádhern˘ plán, kter˘ jim sliboval závûreãné 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 milostiv˘, shovívav˘, nejv˘‰ milosrdn˘
a vûrn˘, kter˘ osvûdãuje milosrdenství 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 jedineãné spojení milosti a spravedlnosti – ochoty odpustit, ale neochoty pﬁehlíÏet vinu. Pouze v osobû
JeÏí‰e Krista mÛÏeme rozumût, jak
mohou b˘t tyto charakterové vlastnosti navzájem spojeny.
Odpustit nebo potrestat? V dobû odpadnutí Izraele BÛh ãasto trpûlivû
Ïádal svÛj lid, aby uznal svou nepravost a navrátil se k nûmu (Jr 3,12145

14). Ale oni pohrdli jeho milostiv˘m
pozváním (Jr 5,3). Jejich nekající postoj, kter˘ se vysmíval odpu‰tûní, uãinil trest nevyhnuteln˘m ﬁe‰ením
(Î 7,12).
Aãkoli je BÛh milostiv˘, nemÛÏe
odpustit tûm, kdo mají zálibu v hﬁíchu (Jr 5,7). Odpu‰tûní má svÛj
úãel. BÛh chce promûnit hﬁí‰níka
v ãlovûka svatého: „Svévolník aÈ
opustí svou cestu, muÏ propadl˘ niãemnostem 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 zaslouÏíme 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 „propadli BoÏímu soudu“ (Ef 2,3; srov.
5,6) a smrti, protoÏe „mzdou hﬁíchu je smrt“ (¤ 6,23).
Bible naz˘vá BoÏí odpovûì na
hﬁích a nespravedlnost BoÏím hnûvem (¤ 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 jejich pﬁestoupení, musí je pokládat
za hﬁí‰níky a nepﬁátele spadající
pod BoÏí hnûv. Je morálnû i náboÏensky 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 Izraelem vyvrcholilo ve sluÏbû JeÏí‰e
Krista, kter˘ dal nejjasnûji nahlédnout 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, spravedlností, posvûcením a vykoupením, jak je psáno: ‘Kdo se chlubí, aÈ
se chlubí v Pánu.’“ (1 K 1,30.31)
Kdo tedy mÛÏe pohrdat „bohatstvím 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 pÛ146

vod v ãlovûku, ale v Bohu. Na‰e víra
je BoÏí dar (¤ 12,3); stejnû jako pokání (Sk 5,31). Na‰e láska je odpovûdí na BoÏí lásku (1 J 4,19). NemÛÏeme se sami vysvobodit z moci satana, hﬁíchu, utrpení nebo smrti. Na‰e
vlastní spravedlnost je jako poskvrnûn˘ ‰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 mrtví 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. Uveden˘ text zdÛrazÀuje, Ïe hﬁí‰níci
jsou usmíﬁeni s Bohem, a ne BÛh
s hﬁí‰níky. JeÏí‰ Kristus je klíãovou
postavou v procesu návratu hﬁí‰níkÛ k Bohu. BoÏí plán smíﬁení je divem, ve kterém se BÛh sklonil k lidem, pﬁestoÏe mûl v‰echny dÛvody
k tomu, aby nechal lidstvo zahynout.
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 smrtí jeho Syna, mnohem spí‰e nyní,
kdyÏ jsme byli smíﬁeni, budeme zachránûni jeho Ïivotem.“ (¤ 5,10 Îilka) A pak se také „chlubíme Bohem
skrze na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, kter˘ nás s ním smíﬁil“ (¤ 5,11).
Proces usmíﬁení se pojí s termíny
smíﬁení, náprava. Smíﬁení je v˘sledek sblíÏení vzájemnû odcizen˘ch
stran. Smíﬁením skonãilo odcizení,
byl uveden „mír“.2
Mnozí kﬁesÈané omezují termín
smíﬁení v˘luãnû na dÛsledky Kristova vtûlení, utrpení a smrti. Ve svatyÀové sluÏbû v‰ak smíﬁení neobsahovalo pouze zabití obûtního beránka, 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 Kristovu smrt, tak i na Kristovu pﬁímluvnou 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) pﬁivlastnûní Kristova díla vírou, aÈ uÏ jednotlivcem nebo spoleãenstvím. Tyto dva
prvky spoleãnû tvoﬁí smíﬁení.“ Na základû tohoto pohledu dochází k názoru, Ïe „smíﬁení bylo vykonáno pro
nás a uskuteãÀuje se v nás“.4
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Tato kapitola se zamûﬁuje na smíﬁení ve vztahu ke Kristovû smrti.
Smíﬁením ve spojení s jeho veleknûÏskou sluÏbou se budeme zab˘vat pozdûji. (Viz 23. kapitola této
knihy.)
Kristova smírná obûÈ
Kristova smírná obûÈ na Golgotû
znamenala obrat ve vztahu mezi Bohem a lidstvem. Aãkoli záznam o lidsk˘ch hﬁí‰ích existuje, v˘sledkem
smíﬁení je, Ïe BÛh tyto hﬁíchy lidem
nepoãítá (2 K 5,19). To v‰ak neznamená, Ïe BÛh uÏ hﬁích netrestá nebo
Ïe v nûm hﬁích uÏ nebudí rozhoﬁãení. Spí‰e to znamená, Ïe BÛh nalezl
cestu, jak odpustit kajícím hﬁí‰níkÛm, a pﬁitom vyv˘‰it spravedlnost
svého vûãného zákona.
Kristova smrt byla nutná. Aby zÛstal
milující BÛh také Bohem spravedliv˘m, byla smrt JeÏí‰e Krista „morálnû
i právnû nezbytná“. BoÏí „spravedlnost 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 spravedliv˘ BoÏí hnûv. Podstatou evangelia 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 smiﬁující Kristovu krev, neobdrÏí odpu‰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 Ïivot, ale hnûv BoÏí na nûm zÛstává.“
(J 3,36)
Proto je kﬁíÏ projevem BoÏí milosti i jeho spravedlnosti. „Jeho ustanovil 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 spravedliv˘ a ospravedlÀuje toho, kdo Ïije
z víry v JeÏí‰e.“ (¤ 3,25.26)
Jak pÛsobí smírná obûÈ? Byl to samotn˘ 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 „uklidÀování pomstychtivého, despotického a náladového boha“.6 Text ukazuje, Ïe „BÛh ve své milostivé vÛli
pﬁedstavil Krista jako smírnou obûÈ
svému svatému hnûvu na lidskou vinu, protoÏe BÛh pﬁijal Krista jako
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pﬁestavitele lidí a boÏského Zástupce, 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 ãlovûkem, a to tak, Ïe Kristus plnû nesl BoÏí hnûv za lidsk˘ hﬁích. Kristov˘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 také 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 osobní 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 mysli, 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 vinu, 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 svatynû. Pﬁenesení hﬁíchu z kajícího
hﬁí‰níka na nevinného beránka
znázorÀuje jeho pﬁenesení na Krista, nositele hﬁíchu. (Viz 4. kapitola
této knihy.)

be sama jako neposkvrnûnou obûÈ
Bohu mocí Ducha, kter˘ nepomíjí.“ (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 [hilasmos] za na‰e hﬁíchy“ (1 J 4,10).
Souhrnnû lze ﬁíci, Ïe se „BoÏí objektivní ãin smíﬁení uskuteãnil skrze smírnou a oãi‰Èující krev (sebeobûti) JeÏí‰e Krista, jeho Syna. Tak
se BÛh stal ‘dárcem i pﬁíjemcem
smíﬁení’“.10

Jak˘ je v˘znam krve? Pﬁi smírné obûti 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 zvíﬁete musel knûz pﬁenést krev na urãené místo je‰tû pﬁedtím, neÏ hﬁí‰ník obdrÏel odpu‰tûní.
Nov˘ zákon mluví o tom, Ïe starozákonní obﬁady pro získání odpu‰tûní, oãi‰tûní a smíﬁení – prostﬁednictvím 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-

KdyÏ se lidé dostali pod nadvládu
hﬁíchu, propadli odsouzení a zloﬁeãení BoÏího zákona (Ga 3,10-13).
Otroci hﬁíchu (¤ 6,17), kteﬁí propadli smrti, nejsou schopni hﬁíchu
uniknout. „Nikdo nevykoupí ani
bratra, není schopen vyplatit Bohu
sám sebe.“ (Î 49,8) Pouze BÛh mÛÏe ãlovûka vykoupit: „Mám je vyplatit
ze spárÛ podsvûtí, vykoupit ze smrti?“ (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 hﬁíchu a posvûtil za svÛj vlastní lid,
horliv˘ v dobr˘ch skutcích.“ (Tt
2,14)

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

âeho dosáhlo v˘kupné? Kristova smrt
potvrdila, Ïe lidé jsou BoÏím vlastnictvím. Apo‰tol Pavel ﬁekl: „Nepatﬁíte sami sobû! Bylo za vás zaplaceno v˘kupné.“ (1 K 6,19.20; viz také
1 K 7,23)
Svou smrtí Kristus zru‰il nadvládu hﬁíchu, ukonãil duchovní otroctví, odstranil odsouzení a zloﬁeãení 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 byli osvobozeni z otroctví hﬁíchu a jeho smrteln˘ch dÛsledkÛ, slouÏí nyní 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 evangelia milosti a popírat nejhlub‰í dÛvod k vdûãnosti BoÏímu Beránkovi“11. Tento princip je podstatou
písní chval u nebeského trÛnu:
„Byl jsi obûtován, svou krví jsi
Bohu vykoupil lidi ze v‰ech kmenÛ, jazykÛ, národÛ a ras a uãinil je
královsk˘m knûÏstvem na‰eho Bo-

Adam i Kristus – „poslední Adam“
nebo „druh˘ ãlovûk“ – pﬁedstavují
celé lidstvo. Zatímco pﬁirozené narození zatûÏuje kaÏdého ãlovûka
dÛsledky Adamova pﬁestoupení,
kaÏd˘, kdo proÏívá duchovní narození, 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. Kristus v‰ak zmûnil na‰i cestu vedoucí
do záhuby. Ve své velké lásce se podrobil BoÏímu soudu nad hﬁíchem
a stal se zástupcem lidstva. Jeho zástupná 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 zástupná smrt má v‰eobecn˘ charakter. „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 – naprosté prokletí smrti (Zj 20,6; viz
26. kapitola této knihy).
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KristÛv Ïivot a spasení
„JestliÏe jsme my, BoÏí nepﬁátelé, byli s Bohem smíﬁeni smrtí jeho Syna,
tím spí‰e nás smíﬁené zachrání jeho
Ïivot.“ (¤ 5,10) K pﬁeklenutí propasti 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 láskypln˘m Ïivotem, ve kterém naprosto
spoléhal na Boha. Tento Ïivot nabízí kajícím hﬁí‰níkÛm jako dar. Jeho
dokonal˘ charakter je pﬁipodobnûn ke svatebnímu rouchu (Mt
22,11) nebo k plá‰ti spravedlnosti
(Iz 61,10), kter˘ pﬁikr˘vá poskvrnûn˘ ‰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 ztotoÏÀují; Ïijeme jeho Ïivotem. Jsme obleãeni do roucha jeho spravedlnosti. KdyÏ BÛh pohlédne na vûﬁícího
a kajícího hﬁí‰níka, nevidí jeho nahotu nebo ohavnost hﬁíchu, ale spatﬁí roucho spravedlnosti, které má
svÛj pÛvod v Kristovû dokonalé poslu‰nosti zákona.12 Nikdo nemÛÏe
b˘t skuteãnû spravedliv˘, pokud není obleãen do tohoto roucha.
151

V podobenství o svatebním rouchu host, kter˘ pﬁi‰el ve sv˘ch vlastních ‰atech, nebyl vyvrÏen ven proto, Ïe by nevûﬁil. VÏdyÈ pﬁijal pozvání na hostinu (Mt 22,10). Samotná
pﬁítomnost v‰ak nestaãila. Potﬁeboval svatební ‰at. Podobnû ani víra
v ukﬁiÏování nestaãí. Abychom
mohli pﬁedstoupit pﬁed Krále, potﬁebujeme 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 – uplatnûní jeho smrti a Ïivota v na‰em Ïivotû a na‰e postavení pﬁed Bohem.
Golgotské zvolání „Je dokonáno“
bylo zavr‰ením dokonalého Ïivota
i dokonalé obûti. Hﬁí‰níci potﬁebují 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 reagoval 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 dává 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 jako bohoãlovûk do nebe a tam zahájil své pﬁímluvné dílo jako Prostﬁedník na pravici Boha Otce (Îd 8,1.2;
viz 4. kapitola této knihy).
Kristovo vzkﬁí‰ení dalo kﬁíÏi v˘znam, kter˘ nemohli otﬁesení uãedníci pﬁi ukﬁiÏování pochopit. Jeho
vzkﬁí‰ení bylo pro tyto muÏe zdrojem síly, takÏe byli schopni zmûnit
dûjiny. Vzkﬁí‰ení, neoddûlitelnû
spjaté s ukﬁiÏováním, se stalo hlavním tématem jejich misijního poslání. Hlásali Ïivého, ukﬁiÏovaného
Krista, kter˘ zvítûzil nad silami zla.
V tom spoãívá síla apo‰tolského zvûstování.
Philip Schaff napsal: „Kristovo
vzkﬁí‰ení je jednoznaãnû zku‰ební
otázkou, na které závisí pravda nebo leÏ kﬁesÈanství. Je to buì nejvût‰í zázrak, nebo nejvût‰í podvod, jak˘ dûjiny zaznamenaly.“13 Wilbur
M. Smith dodává: „Vzkﬁí‰ení JeÏí‰e
152

Krista je pevností kﬁesÈanské víry. Je
to uãení, které svût v prvním století
obrátilo naruby a jedineãn˘m zpÛsobem pozvedlo kﬁesÈanství nad Ïidovství a pohanská náboÏenství
stﬁedozemí. JestliÏe je tomu skuteãnû 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 skuteãnost 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 Pavel ukazuje v˘znam Kristova spasení
v církvi a skrze ni: „BÛh chce, aby
nebesk˘m vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho 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 dokonalá smírná obûÈ pozdvihla spravedlnost a dobrotu, tedy spravedlnost 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 kajícího hﬁí‰níka skrze jeho milost
a milosrdenství. Apo‰tol Pavel napsal: „Na lidském tûle odsoudil
hﬁích, aby tak spravedlnost poÏadovaná 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 smíﬁen se sv˘m otcem, kdyÏ pﬁijal otcovu 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 bez153

prostﬁedním ovocem je pokoj s Bohem (¤ 5,1). Ospravedlnûní vûﬁící
jiÏ nejsou pﬁedmûtem BoÏího hnûvu, ale vztahuje se na nû BoÏí pﬁízeÀ. Skrze Krista mají otevﬁen˘ pﬁístup pﬁed BoÏí trÛn, pﬁijali moc
Ducha svatého, aby mohli odstranit
v‰echny pﬁekáÏky a rozdûlení, které
pÛsobí nepﬁátelství mezi lidmi, jehoÏ 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 spravedlnosti pﬁístupné vírou v Krista. Vdûãnost lidí, kteﬁí proÏili odpu‰tûní, ãiní
z poslu‰nosti radost; skutky uÏ nejsou základem spasení, ale jeho dÛsledkem.16
Nov˘ vztah s Bohem. BoÏí milost nám
nabízí KristÛv dokonal˘ Ïivot poslu‰nosti, jeho spravedlnost a jeho smírnou milost jako BoÏí dar. To v‰e vede
k hlub‰ímu vztahu s Bohem. Objevuje se vdûãnost, chvála a radost,
poslu‰nost se stává radostí, studium
jeho slova potû‰ením a mysl je pﬁipravena stát se pﬁíbytkem Ducha svatého. Vzniká nov˘ vztah mezi Bohem
a kajícím hﬁí‰níkem. Je to spoleãenství zaloÏené na lásce a úctû, ne na
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stﬁednictvím JeÏí‰e Krista nás vede
ke zvûstování druh˘m. Pokud jsme
sami pocítili BoÏí lásku, nemÛÏeme
nemluvit o skuteãnosti, Ïe BÛh odpou‰tí hﬁíchy tûm, kdo pﬁijali Kristovu 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)

strachu a povinnosti (srov. J 15,1-10).
âím více rozumíme BoÏí milosti ve
svûtle kﬁíÏe, tím ménû cítíme vlastní
spravedlnost a hloubûji si uvûdomujeme BoÏí poÏehnání. Moc Ducha
svatého, která zpÛsobila, Ïe Kristus
vstal z mrtv˘ch, pﬁetvoﬁí i na‰e Ïivoty.
Místo selhávání zakusíme kaÏdodenní vítûzství nad hﬁíchem.
Motivace k sluÏbû. ÚÏasná láska zjevená v BoÏím díle smíﬁení pro-
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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 spravedliv˘mi. Pod vlivem Ducha svatého si
uvûdomujeme svou ubohost, uznáváme
svou hﬁí‰nost, litujeme sv˘ch pﬁestoupení a vûﬁíme v JeÏí‰e jako Pána
a Krista, jako zástupce i vzor. Tato víra, která pﬁijímá spasení, vzniká pÛsobením 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 obnovuje 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 pﬁirozenosti 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 36,2527; 2 Pt 1,3.4; ¤ 8,1-4; 5,6-10).
Základní vûrouãné v˘roky, 10

Adventisté sedmého dne věří...
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Zkušenost
spasení

10
157

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 bílé vlasy, její tváﬁ vypadala mlad‰í.
Nakonec se jí vrátilo mládí.
T. F. Torrance pﬁirovnal tuto Ïenu k církvi.1 KﬁesÈané nemohou Ïít
staticky. JestliÏe v nich vládne
Duch KristÛv, pak se neustále mûní (¤ 8,9).
Apo‰tol Pavel prohlásil: „Kristus si
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 poskvrny, vrásky a ãehokoli podobného, aby byla
svatá a bezúhonná.“ (Ef 5,25-27)
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Cílem církve je právû takové oãi‰tûní. Proto vûﬁící, kteﬁí církev tvoﬁí,
mohou svûdãit: „I kdyÏ navenek hyneme, vnitﬁnû se den ze dne obnovujeme.“ (2 K 4,16) „Na odhalené
tváﬁi nás v‰ech se zrcadlí slavná tváﬁ
Pánû, a tak jsme promûÀováni k jeho obrazu ve stále vût‰í slávû – to v‰e
mocí Ducha Pánû.“ (2 K 3,18) Tato
zmûna je vyvrcholením Letnic uvnitﬁ 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 uskuteãÀuje a (3) co najde své naplnûní
v budoucnosti. Pochopení tûchto
tﬁí perspektiv nám pomáhá vyﬁe‰it
zdánlivé napûtí pﬁi zdÛrazÀování
ospravedlnûní nebo posvûcení. Tato 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, jeho lásce a dobrotû je nepostaãující.
SnaÏit se v sobû rozvíjet dobro bez
Krista, nepﬁiná‰í Ïádoucí v˘sledky.
Zku‰enost spasení, která ãlovûka zasahuje hluboko v jeho nitru, pochází jedinû od Boha. Kristus o této
zku‰enosti ﬁekl: „Nenarodí-li se kdo
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znovu, nemÛÏe spatﬁit království
BoÏí... Nenarodí-li se kdo z vody
a z Ducha, nemÛÏe vejít do království BoÏího.“ (J 3,3.5)
âlovûk mÛÏe proÏít spasení jen
skrze JeÏí‰e Krista – „není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímÏ bychom mohli b˘t spaseni“ (Sk 4,12). JeÏí‰ ﬁekl: „Já jsem
ta cesta pravda i Ïivot. Nikdo nepﬁichází k Otci neÏ skrze mne.“
(J 14,6)
Zku‰enost spasení zahrnuje pokání, vyznání, odpu‰tûní, ospravedlnûní a posvûcení.
Pokání. Krátce pﬁed sv˘m ukﬁiÏováním zaslíbil JeÏí‰ uãedníkÛm Ducha svatého, kter˘ bude zjevovat
Krista a „ukáÏe svûtu, v ãem je hﬁích,
spravedlnost a soud“ (J 16,8). KdyÏ
o Letnicích Duch svat˘ pﬁesvûdãil lidi, 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 nacham a znamená „litovat“, „ãinit
pokání“. ¤eck˘m ekvivalentem je
metanoeo, coÏ znamená „zmûnit
sm˘‰lení“, „litovat“, „ãinit pokání“.
V˘sledkem pravého pokání je radikální zmûna postoje k Bohu a k hﬁíchu. BoÏí Duch pﬁesvûdãuje ty, kdo
ho pﬁijímají, o závaÏnosti hﬁíchu
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tím, Ïe v nich probouzí vûdomí
BoÏí spravedlnosti a jejich vlastní
ztracenosti. PociÈují zármutek a uvûdomují 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 Spasiteli a zﬁíkají se svého hﬁí‰ného chování. Tak pokání vrcholí v proÏitku
obrácení – obrácení hﬁí‰níka k Bohu (ﬁecké slovo epistrofen znamená
„obrátit se k“; srov. Sk 15,3).2
Davidovo pokání z jeho hﬁíchÛ cizoloÏstva a vraÏdy je jasn˘m pﬁíkladem toho, jak pokání pﬁipravuje cestu k vítûzství nad hﬁíchem. Pﬁesvûdãen 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 svoje, pro své velké slitování zahlaì moje 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 pokání, hﬁí‰ník si nemÛÏe pokáním zajistit BoÏí poÏehnání. Ve skuteãnosti
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hﬁí‰ník nemÛÏe sám od sebe ãinit
pokání – i to je BoÏí dar (Sk 5,31;
srov. ¤ 2,4). Duch svat˘ vede hﬁí‰níka ke Kristu, aby ãinil pokání, které
je upﬁímn˘m zármutkem nad hﬁíchem.
2. Pohnutka k pokání. JeÏí‰ Kristus
ﬁekl: „A já, aÏ budu vyv˘‰en ze zemû, pﬁitáhnu v‰echny k sobû.“
(J 12,32) Srdce se obmûkãí a poddává, kdyÏ jsme pocítili, Ïe nás
Kristova smrt ospravedlÀuje a osvobozuje od trestu smrti. Pﬁedstavme
si pocity vûznû v cele smrti, kter˘ ãeká na popravu a náhle dostane milost.
V Kristu není kající hﬁí‰ník pouze
omilostnûn, ale také zpro‰tûn viny –
prohlá‰en za spravedlivého! Hﬁí‰ník není hoden odpu‰tûní a nemÛÏe 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 vlastnû 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, stává se pro nûj nejmocnûj‰í pohnutkou 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
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s hﬁíchem, abychom v nûm dosáhli
BoÏí spravedlnosti“ (2 K 5,21). Vírou v JeÏí‰e Krista je srdce naplnûno jeho Duchem. A právû prostﬁednictvím této víry, která je darem
BoÏí milosti (¤ 12,3; Ef 2,8), mohou b˘t kající hﬁí‰níci ospravedlnûni (¤ 3,28).
V˘raz „ospravedlnûní“ je pﬁekladem ﬁeckého slova dikaioma, coÏ
znamená „poÏadavek“, „spravedliv˘
skutek“, „naﬁízení“, „rozsudek soudu“, a slovo dikaiosis „ospravedlnûní“,
„obhájení“, „zpro‰tûní viny“. Pﬁíbuzné sloveso dikaió, které znamená „b˘t
prohlá‰en nebo pokládán za spravedlivého“, „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, kter˘m BÛh prohla‰uje kajícího hﬁí‰níka za spravedlivého nebo ho povaÏuje za spravedlivého. Ospravedlnûní je opakem odsouzení (¤ 5,16).“4
Základem pro toto ospravedlnûní
je nikoli na‰e, n˘brÏ Kristova poslu‰nost, neboÈ „jedin˘ ãin spravedlnosti pﬁinesl v‰em ospravedlnûní
a Ïivot... poslu‰ností jednoho jediného mnozí se stanou spravedliv˘mi“ (¤ 5,18.19). BÛh dává tuto poslu‰nost tûm vûﬁícím, kteﬁí „jsou
ospravedlÀováni zadarmo jeho mi160

lostí“ (¤ 3,24). „Zachránil nás ne
pro spravedlivé skutky, které my
jsme konali, n˘brÏ ze svého slitování...“ (Tt 3,5)
1. Úloha víry a skutkÛ. Mnozí lidé
se mylnû domnívají, Ïe jejich postavení pﬁed Bohem závisí na jejich
dobr˘ch nebo ‰patn˘ch skutcích.
KdyÏ apo‰tol Pavel mluví o tom, jak
jsou lidé pﬁed Bohem ospravedlnûni, jednoznaãnû prohla‰uje: „V‰echno pokládám za ztrátu... abych
získal Krista a nalezen byl v nûm nikoli s vlastní spravedlností...ale
s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha zaloÏenou na víﬁe.“ (Fp 3,8.9) Apo‰tol Pavel poukazuje na Abrahama, kter˘ uvûﬁil
„Bohu a bylo mu to poãítáno za
spravedlnost“ (¤ 4,3; Gn 15,6). Nebyl 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; zanechal 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 víru v Boha, se projevilo jeho poslu‰ností. Na základû této ãinné víry byl
ospravedlnûn.
Apo‰tol Jakub varoval pﬁed nesprávn˘m chápáním ospravedlnûní
z víry: totiÏ Ïe ãlovûk mÛÏe b˘t

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 161

Zku‰enost spasení
ospravedlnûn z víry, aniÏ by se to
projevilo odpovídajícími ãiny. Ukazuje, Ïe pravá víra nemÛÏe existovat
bez skutkÛ. Stejnû jako apo‰tol
Pavel i Jakub ilustruje tuto my‰lenku Abrahamovou zku‰eností. Obûtování Abrahamova syna Izáka (Jk
2,21) ukazuje na jeho víru. Apo‰tol
Jakub se ptá: „Nevidí‰, Ïe víra pÛsobila spolu s jeho skutky a Ïe ve skutcích do‰la víra dokonalosti?“ (Jk
2,22) „Stejnû tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobû mrtvá.“ (Jk 2,17)
Abrahamova zku‰enost ukazuje,
Ïe skutky jsou dÛkazem skuteãného
vztahu k Bohu. Proto k ospravedlnûní vede jen Ïivá víra, která jedná
(Jk 2,24).
Apo‰tolové Pavel a Jakub se spolu
shodují v otázce ospravedlnûní z víry. Zatímco se Pavel zab˘vá fale‰nou
pﬁedstavou ospravedlnûní na základû 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
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BÛh „toho, kter˘ nepoznal hﬁích,
kvÛli nám ztotoÏnil s hﬁíchem, abychom v nûm dosáhli BoÏí spravedlnosti“ (2 K 5,21). Jako kající hﬁí‰níci
proÏíváme úplné a dokonalé odpu‰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 sobû ‰pinavé ‰aty, které pﬁedstavují
poskvrnûní hﬁíchem. Satan volá po
jeho odsouzení. Jeho obvinûní jsou
pravdivá – Jó‰ua si nezaslouÏí odpu‰tûní. Ale BÛh ve své milosti satana napomíná: „CoÏ to není oharek
vyrvan˘ z ohnû?“ (Za 3,2) Není to
mÛj milovan˘ ãlovûk, kterého zvlá‰tním zpÛsobem chráním?
Pán pﬁikazuje, aby z nûho sÀali jeho ‰pinav˘ ‰at a prohla‰uje: „Pohleì, sÀal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tû obléci do slavnostního roucha.“ (Za 3,4) Ná‰ milující
a soucitn˘ BÛh odmítá satanova obvinûní, 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 ospravedlnûní je vyznan˘ a odpu‰tûn˘
hﬁích pﬁenesen na ãistého a svatého BoÏího Syna, Beránka nesoucího 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 biblick˘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 hagiazo – „uãinit svat˘m“, „posvûtit“,
„oddûlit“. Hebrejsk˘m ekvivalentem 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 oddûlit. Popisují dvû fáze spasení:
ospravedlnûní je to, co BÛh dûlá pro
nás, zatímco posvûcení je to, co
BÛh dûlá v nás.
Ospravedlnûní ani posvûcení není v˘sledkem na‰ich dobr˘ch skutkÛ. Obojí pÛsobí Kristova milost
a spravedlnost. „Spravedlnost, kterou jsme ospravedlnûni, je pﬁipoãtená; spravedlnost, která nás posvûcuje, je udûlená. První nás
opravÀuje vstoupit do nebe, druhá
nás pro Ïivot v nebi uzpÛsobuje.“8
Bible mluví o tﬁech fázích posvûcení: (1) dokonan˘ ãin v minulosti;
(2) proces, kter˘ se odehrává v ny162

nûj‰í zku‰enosti vûﬁícího; (3) koneãn˘ 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 ãlovûk 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 novému Ïivotu skrze Ducha svatého.“
(Tt 3,5) Tak nás oddûlil a posvûtil
ke svatému úãelu a pro Ïivot s Kristem.
2. Pﬁijetí do BoÏí rodiny. Noví vûﬁící také obdrÏeli „Ducha pﬁijetí za syny“. BÛh je pﬁijal za své dûti, coÏ
znamená, Ïe vûﬁící jsou synové
a dcery samotného Krále! Uãinil je
sv˘mi dûdici a jsou také „spoludûdicové 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 odsouzením a zloﬁeãením zákona. Vykoupení 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 nové. Kristus nám dennû udûluje svou
milost, a tím nás zaãíná promûÀovat k BoÏímu obrazu.
Tak jak roste na‰e víra v Krista,
jsme postupnû uzdravováni a promûÀováni 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 vûãného Ïivota. Apo‰tol Jan to potvrzuje: „Kdo má Syna, má Ïivot; kdo nemá Syna BoÏího, nemá Ïivot.“ (1
J 5,12) Na‰e hﬁí‰ná minulost je za
námi; skrze pﬁítomnost Ducha se
mÛÏeme radovat z poÏehnání, které pﬁiná‰í spasení.
Zku‰enost spasení a pﬁítomnost
Díky Kristovû krvi, která oãi‰Èuje,
ospravedlÀuje a posvûcuje, se vûﬁící
163

stává „nov˘m stvoﬁením. Co je staré
pominulo, hle, je tu nové.“ (2 K
5,17)
Povolání k posvûcenému Ïivotu. Ke spasení patﬁí také posvûcen˘ Ïivot na základû toho, co JeÏí‰ Kristus vykonal
na Golgotû. Pavel vyz˘vá vûﬁící, aby
svÛj Ïivot zasvûtili mravní neposkvrnûnosti 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 Kristus skrze víru pﬁeb˘val ve va‰ich srdcích.“ (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 bezboÏnému Ïivotu, tak se nyní dejte
do sluÏby spravedlnosti k posvûcení.“ (¤ 6,19) Nyní mají Ïít „v Duchu“ (Ga 5,25).
Vûﬁící, kteﬁí jsou naplnûni Duchem, se neﬁídí svou vÛlí, ale vÛlí
Ducha (¤ 8,4; srov. 8,1). Jsou promûnûni, protoÏe „dát se vést sobectvím znamená smrt; dát se vést
Duchem je Ïivot a pokoj“ (¤ 8,6).
Prostﬁednictvím pﬁítomnosti Ducha BoÏího „jiÏ nejste Ïivi ze své síly,
ale z moci Ducha“ (¤ 8,9).
Nejvy‰‰ím cílem Ïivota naplnûného Duchem svat˘m je Ïít tak, jak se

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 164

Adventisté sedmého dne vûﬁí
to líbí Bohu (1 Te 4,1). Pavel ﬁíká:
„NeboÈ toto je vÛle BoÏí, va‰e posvûcení, 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 bûhem pﬁípravy na druh˘ pﬁíchod.
Promûna charakteru se t˘ká du‰evních a duchovních stránek BoÏího obrazu, jedná se o „vnitﬁního ãlovûka“, kter˘ se „den ze dne obnovuje“ (2 K 4,16; srov. ¤ 12,2). Stejnû
jako stará Ïena v pﬁíbûhu Hermova
past˘ﬁe, tak se i církev obnovuje zevnitﬁ. KaÏd˘ plnû oddan˘ kﬁesÈan je
stále promûÀován k vût‰í BoÏí slávû
aÏ do druhého pﬁíchodu, kdy bude
dokonãena jeho promûna k BoÏímu obrazu.
1. PÛsobení JeÏí‰e Krista a Ducha
svatého. Jedinû Stvoﬁitel mÛÏe vykonat stvoﬁitelské dílo promûny na‰eho Ïivota (1 Te 5,23). Neãiní to v‰ak
bez na‰í úãasti. Musíme se otevﬁít
pÛsobení Ducha, coÏ mÛÏeme udûlat 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
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3,5). Duch svat˘ zjevuje Krista a obnovuje 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 zaslíbení“ mluví o BoÏí moci, která dokonãí 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 náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojÀují-li se ve vás, nezÛstanete
v poznání na‰eho Pána neãinní a bez
ovoce. Komu v‰ak scházejí, je slep˘.“ (2 Pt 1,5-9)
a) Pouze skrze JeÏí‰e Krista. Lidé se
promûÀují v obraz svého Stvoﬁitele,
jestliÏe „obléknou“ Pána JeÏí‰e Krista (¤ 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 umoÏÀuje mít podíl na vlastnostech BoÏí
povahy. Toto pﬁivlastnûní si BoÏí
pﬁirozenosti obnovuje vnitﬁního ãlovûka 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 podobn˘mi ve svém charakteru.
b) Dynamick˘ proces. Posvûcení se
dûje postupnû. Modlitbou a studiem Bible stále prohlubujeme své
spoleãenství s Bohem.
Pouze rozumové pochopení plánu 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 tûlo a pije mou krev, zÛstává ve mnû
a já v nûm.“ (J 6,53-56)
Tato obrazná mluva jasnû vyjadﬁuje, Ïe vûﬁící se musí ztotoÏnit s Kristov˘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 toho, co mysl „jí a pije“. JestliÏe se sytíme chlebem Ïivota, jsme promûÀováni do Kristovy podoby.
3. Dvû promûny. Ve stejném roce,
kdy Luther pﬁibil sv˘ch 95 tezí na
dveﬁe zámeckého kostela v nûmec165

kém Wittenberku (1517), zaãal Rafael v ¤ímû malovat svÛj znám˘ obraz Promûnûní. Tyto dvû události
mají nûco spoleãného. LutherÛv
ãin byl poãátkem reformace, RafaelÛv obraz, aãkoli to nebylo jeho zámûrem, vystihl ducha reformace.
Obraz pﬁedstavuje Krista stojícího
na hoﬁe promûnûní a posedlého
chlapce, kter˘ k nûmu s nadûjí vzhlíÏí 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 nezajímají o potﬁeby lidí v údolí. Po staletí
Ïili mnozí „na horách“, daleko vzdáleni 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 pasti usilovné práce pro druhé, ale bez
moci, nebo naopak v ãast˘ch modlitbách, av‰ak bez pomoci druh˘m.
Obû skupiny kﬁesÈanÛ potﬁebují obnovit v sobû BoÏí obraz.
a) Pravá promûna. BÛh touÏí zmûnit padlé bytosti ke svému obrazu
tím, Ïe promûní jejich vÛli, mysl,
touhy i charakter. Duch svat˘ zásadnû mûní názory vûﬁících. Jeho ovoce, „láska, radost, pokoj, trpûlivost,
laskavost, dobrota, vûrnost, tichost

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 166

Adventisté sedmého dne vûﬁí
a sebeovládání“ (Ga 5,22.23), se nyní stává jejich Ïivotním stylem, pﬁestoÏe aÏ do Kristova návratu zÛstávají poru‰en˘mi smrtelníky.
Pokud se tomu nevzpíráme, Kristus „se ztotoÏní s na‰imi my‰lenkami 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 promûnûní ukazuje je‰tû na jin˘ pozoruhodn˘ rozdíl. Kristus byl promûnûn, aby
vyzaﬁoval BoÏí slávu. Chlapec v údolí byl pﬁed sv˘m uzdravením promûnûn tak, Ïe se projevoval démonsk˘mi zpÛsoby (viz Mk 9,1-29). Zde jsou
zobrazeny dva naprosto rozdílné zámûry – BoÏí plán na‰í obnovy a satanÛv plán na‰eho zniãení. Písmo ﬁíká, Ïe BÛh je schopen „uchránit nás
pﬁed pádem“ (Ju 24). Na druhé stranû satan dûlá v‰echno pro to, abychom zÛstali v hﬁí‰ném stavu.
Îivot je neustálá zmûna. Neexistuje 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 celé. JestliÏe je prostﬁednictvím Ducha svatého Kristus v na‰í mysli, staneme se lidmi, kteﬁí se podobají
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Kristu – Duchem naplnûn˘ Ïivot vede „kaÏdou mysl, aby byla poslu‰na
Krista“ (2 K 10,5). Ale Ïivot bez JeÏí‰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 „dokonal˘“ a „dokonalost“ jsou pﬁekladem
hebrejského slova tam nebo tamim,
coÏ znamená „úpln˘“, „správn˘“,
„spolehliv˘“, „zdrav˘“, „bezúhonn˘“. ¤ecké slovo teleios v obecném
v˘znamu znamená „úpln˘“, „dokonal˘“, „zral˘“, „dospûl˘“, „plnû rozvinut˘“, „to, co dosáhlo svého cíle“.10
Pokud se toto slovo ve Starém zákonû vztahuje na lidi, má relativní
v˘znam. Noe, Abraham a Jób jsou
oznaãeni jako dokonalí a bezúhonní (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 dokonal˘ 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 Boha 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 dokonalost. Vírou se KristÛv dokonal˘ charakter stává na‰ím charakterem. Lidé si nemohou na tuto dokonalost
ãinit nárok nezávisle na JeÏí‰i Kristu, 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; neboÈ beze mne nemÛÏete uãinit nic.“
(J 15,5) Kristus „se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvûcením a vykoupením“ (1 K 1,30).
V JeÏí‰i Kristu tyto vlastnosti tvoﬁí
na‰i dokonalost. On dokonãil jednou provÏdy na‰e posvûcení a vykoupení. Nikdo nemÛÏe nic pﬁidat
k tomu, co on uãinil. Ná‰ svatební
‰at nebo roucho spravedlnosti vytvoﬁil 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 plností BoÏí“ (Ef 3,19).
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3. Kupﬁedu k dokonalosti. Jakou úlohu v tomto procesu máme jako vûﬁící
lidé? Skrze Kristovu pﬁítomnost dorÛstáme k duchovní zralosti. Pomocí
BoÏích darÛ v církvi se mÛÏeme rozvinout tak, abychom „dorostli zralého
lidství, mûﬁeno mírou Kristovy plnosti“ (Ef 4,13). Potﬁebujeme v duchovním Ïivotû vyrÛst ze své dûtské zku‰enosti (Ef 4,14), dostat se nad základní
pravdy kﬁesÈanské zku‰enosti aÏ
k „hutnému pokrmu“, kter˘ je pﬁipraven pro zralé vûﬁící (Îd 5,14).
Apo‰tol Pavel pí‰e: „Proto nezÛstávejme 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 poznání 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 obtíÏí a pﬁekáÏek. Apo‰tol Pavel napomíná vûﬁící: „S bázní a chvûním uvádûjte ve skutek své spasení.“ Dodává ale
povzbudivá slova: „NeboÈ je to BÛh,
kter˘ ve vás pÛsobí, Ïe chcete a ãiníte, 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 poznali 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 ãistû právní ospravedlnûní nebo posvûcení. Potﬁebují dosáhnout svatého charakteru, i kdyÏ spasení vÏdy
pochází z víry. Právo vstoupit do nebeského odpoãinku zcela závisí na
Kristovû spravedlnosti. Kromû ospravedlnûní nabízí BoÏí plán spasení
i zpÛsobilost pro nebe skrze Kristovu
pﬁítomnost. Tato zpÛsobilost se projevuje v povaze ãlovûka jako dÛkaz,
Ïe se spasení ‘uskuteãnilo’.“11
Co to tedy pro ãlovûka znamená?
Neustálá modlitba je nezbytná proto, 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 poznání Boha.“ (Ko 1,9.10)
KaÏdodenní ospravedlnûní. V‰ichni
vûﬁící, kteﬁí Ïijí posvûcen˘m Ïivotem
naplnûn˘m Duchem svat˘m a patﬁí
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Kristu, mají stálou potﬁebu kaÏdodenního 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 vûﬁících, BÛh nás uji‰Èuje: „Zhﬁe‰í-li kdo,
máme u Otce pﬁímluvce, JeÏí‰e Krista spravedlivého.“ (1 J 2,1)
Zku‰enost spasení a budoucnost
Na‰e spasení se definitivnû a plnû dokoná aÏ budeme oslaveni pﬁi vzkﬁí‰ení nebo promûnûni pﬁi pﬁenesení 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 spáse tûm, kdo ho oãekávají“ (Îd 9,28).
Oslavení a posvûcení. Kristova pﬁítomnost v na‰ich srdcích je jednou z podmínek 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 mûli úãast na slávû na‰eho Pána JeÏí‰e
Krista“ (2 Te 2,13.14).
V Kristu jiÏ jsme v nebeském trÛnním sále (Ko 3,1-4). Ti, kdo jsou
„úãastníky Ducha svatého“, jiÏ vlastnû „zakusili moc budoucího vûku“
(Îd 6,4.5). Tím, Ïe pﬁem˘‰líme
o BoÏí slávû a máme svÛj pohled zamûﬁen˘ na pﬁitaÏlivou krásu Kristova charakteru, „jsme promûÀováni 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 budoucnosti. Pavel ﬁíká: „Celé tvorstvo touÏebnû vyhlíÏí a ãeká, kdy se zjeví sláva BoÏích synÛ.“ A dodává: „I my ve
svém nitru sténáme, oãekávajíce
pﬁijetí za syny, totiÏ vykoupení svého 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 „obnovením v‰eho“ (Mt 19,28). Potom „i samo tvorstvo bude osvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody
a slávy dûtí BoÏích“ (¤ 8,21).
Biblick˘ pohled, Ïe na jedné stranû
se pﬁijetí a vykoupení – nebo spasení
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– „jiÏ“ uskuteãnilo a v jiném smyslu
je‰tû ne, nûkteré lidi mate. Odpovûì
mÛÏeme nalézt pﬁi studiu celého rozsahu Kristova díla jako Spasitele. „Pavel spojuje na‰e pﬁítomné spasení s prvním Kristov˘m pﬁíchodem. V dûjinném 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 spaseni’ z pohledu kﬁíÏe a Kristova vzkﬁí‰ení; a pﬁitom ‘je‰tû nejsme spaseni’ z pohledu Kristova budoucího
návratu, kdy vykoupí na‰e tûla.“12
ZdÛrazÀovat na‰e souãasné spasení 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 dokonalost, kterou pﬁinese oslavení,
je jiÏ nyní lidem dostupná. Pavel,
Bohu odevzdan˘ muÏ, v‰ak v závûru
svého Ïivota o sobû napsal: „Nemyslím, 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 nemám 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 pﬁede 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 pﬁemûna na‰ich ÏivotÛ k BoÏímu obrazu se uskuteãní pﬁi druhém pﬁíchodu. Apo‰tol Pavel varuje: „A proto
ten, kdo si myslí, Ïe stojí, aÈ si dá pozor, aby nepadl.“ (1 K 10,12) Dûjiny
Izraele a Ïivot Davida, ·alomouna
a Petra jsou pro nás v‰echny váÏn˘m varováním. „AÏ do konce Ïivota
je tﬁeba dÛslednû chránit na‰e city
a vá‰nû. Existuje totiÏ vnitﬁní zkaÏenost 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 nemÛÏeme b˘t jisti, pokud nebudeme
spoléhat na Boha a svÛj Ïivot neskryjeme s Kristem v Bohu.“13
Na‰e závûreãná stvoﬁitelská promûna se uskuteãní ve chvíli, kdy obdrÏíme neporu‰enost a nesmrtelnost, 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. ZachraÀu170

jící spravedlnost pﬁichází od jediného spravedlivého âlovûka JeÏí‰e
Krista a Duch svat˘ je ten, kdo nám
ji zprostﬁedkuje. NemÛÏeme nic
pﬁidat ke Kristovu daru spravedlnosti; mÛÏeme ho pouze pﬁijmout.
Kromû Krista není nikdo spravedliv˘ (¤ 3,10); nezávislá lidská spravedlnost 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 zaloÏeno na Kristovû díle. Prostﬁednictvím JeÏí‰e Krista nám Duch svat˘
pﬁiná‰í i tento dar.
Je na‰e pﬁijetí zaloÏeno na Kristovû ospravedlÀující spravedlnosti, nebo na jeho posvûcující spravedlnosti, anebo na obou? Jan Kalvín poukazuje 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 sluÏbu je tﬁeba vidût jako celek. To je
velice dÛleÏité proto, abychom se
vyhnuli spekulacím o tûchto dvou
termínech ve své snaze „pﬁesnû definovat 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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Zku‰enost spasení
Právû tak jako sluneãní svûtlo
a teplo se od sebe nedají oddûlit,
a pﬁesto mají své jedineãné poslání, tak i Kristus se nám stal spravedlností i posvûcením (1 K 1,30).
V nûm jsme nejen plnû ospravedlnûni, ale také posvûceni.
Duch svat˘ nám do nitra vkládá
Kristovo „Dokonáno jest!“, které
znûlo z Golgoty, aby nám tak zprostﬁedkoval 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 UkﬁiÏovaného do svého srdce, nám Duch
svat˘ ukazuje na jedin˘ základ na‰eho pﬁijetí u Boha, a tak nám poskytuje jediné skuteãné oprávnûní
a zpÛsobilost pro spasení, jenÏ je
nám pﬁístupné.

Poznámky

10. „Perfect, Perfection“, SDA Bible Dictionary,
rev. vyd., str. 864.
11. LaRondelle, str. 77.
12. TamtéÏ, str. 89.
13. E. G. White v SDA Bible Commentary, rev.
vyd., sv. 2., str. 1032.
14. E. G. Whiteová v komentáﬁi o Kristu, na‰em
Veleknûzi, napsala: „BohosluÏby, modlitby,
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Authors, Inc. n. d.), III, 11, 6.
16. E. G. White v SDA Bible Commentary, rev.
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Co Bible učí
o církvi
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Církev je spoleãenství vûﬁících, kteﬁí vyznávají JeÏí‰e Krista jako svého Pána
a Spasitele. V návaznosti na starozákonní BoÏí lid jsme povoláni ze svûta
ke spoleãné bohosluÏbû, vzájemnému
spoleãenství, vzdûlávání se v BoÏím slovû, slavení veãeﬁe Pánû, ke sluÏbû v‰em
lidem a svûto‰irému zvûstování evangelia. Církev pﬁijímá svou autoritu od
Krista, vtûleného Slova, a z Písma, psaného slova. Církev je BoÏí rodina; její
ãlenové, které BÛh pﬁijal za své dûti, Ïijí 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 jako Vítûz, budou pﬁed nûj postaveni vûrní v‰ech vûkÛ, které vykoupil svou krví,
bude to slavná církev bez vady a vrásky, 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

Adventisté sedmého dne věří...
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Církev
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175

Staﬁec, rozhnûván na nejvy‰‰í míru,
udeﬁil holí do skaliska. Pak udeﬁil
je‰tû jednou a pﬁitom zvolal: „Posly‰te, odbojníci! To vám z tohoto
skaliska máme vyvést vodu?“
Ze skály vytryskl proud vody a Izraelci mûli co pít. MojÏí‰ v‰ak zhﬁe‰il
tím, Ïe pﬁi tom spoléhal sám na sebe a ne na Skálu. Právû kvÛli tomuto 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 objevuje v celé Bibli.
V posledním kázání, které MojÏí‰
pronesl k Izraeli, si moÏná pﬁipomnûl tuto událost. PouÏívá symboli-
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
ku skály, aby zobrazil BoÏí stálost
a spolehlivost: „Pﬁiznejte velikost
na‰emu Bohu! On je skála. Jeho dílo je dokonalé, na v‰ech jeho cestách 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 – jeho Spasitel je skálou: „Má spása a sláva 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 Sijónu kámen, kámen osvûdãen˘, úheln˘ a drah˘, základ nejpevnûj‰í.“ (Iz
28,16)
Petr svûdãí o tom, Ïe Kristus tuto
pﬁedpovûì naplnil, ne jako obyãejn˘ 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 jedin˘ 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 duchovní 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)
176

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, která 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 unaven˘ch, pochybujících, sebe vyvy‰ujících uãedníkÛ, hrstka Ïen a nestál˘
zástup, kter˘ se rozprchl ve chvíli,
kdy bylo udeﬁeno do Skály. Navzdory tomu byla církev postavena na
Skále vûkÛ, ne na pomíjivé lidské
moudrosti a nebo dÛvtipu. âas ukázal, 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 pﬁekladem ﬁeckého v˘razu ekklesia, kter˘
znamená „svolání“. Tento v˘raz v‰eobecnû oznaãoval shromáÏdûní lidí, kteﬁí byli vyzváni k tomu, aby se
shromáÏdili.
Septuaginta, ﬁeck˘ pﬁeklad Starého zákona, kter˘ byl v JeÏí‰ovû dobû
velice oblíben˘, pouÏívá v˘raz ekkle-
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Církev
sia pro pﬁeklad hebrejského slova
kahal, které oznaãuje „spoleãenství“, „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‰iﬁuje. V‰imnûme si, jak Nov˘ zákon pouÏívá v˘raz „církev“: 1. vûﬁící, kteﬁí
se shromáÏdili k bohosluÏbû na urãitém 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. skupina vûﬁících v domû nûkterého
z vûﬁících (1 K 16,19; Ko 4,15; Fm
2); 4. skupina sborÛ v dané zemûpisné 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 boÏské zﬁízení, naz˘vá ji „církví BoÏí“ (Sk
20,28; 1 K 1,2). Pán JeÏí‰ udûlil církvi boÏskou autoritu (Mt 18,17.18).
Podstatu kﬁesÈanské církve mÛÏeme pochopit na základû studia
Starého zákona, kde má své koﬁeny,
a stejnû tak na základû rÛzn˘ch metafor, které pouÏívá Nov˘ zákon.
Koﬁeny kﬁesÈanské církve. Star˘ zákon
pﬁedstavuje církev jako organizované spoleãenství BoÏího lidu. Od nej177

ranûj‰ích dob byly bohabojné rodiny od Adama, pﬁes Seta, Noeho, ·éma aÏ k Abrahamovi stráÏci BoÏí
pravdy. Tyto rodiny, ve kter˘ch otec
zastával úlohu knûze, mohou b˘t
povaÏovány za církev ve zmen‰eném 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 „království knûÏí, pronárod svat˘“ (Ex
19,6), BoÏí „svat˘ lid“ (Dt 28,9; srov.
Lv 26,12) – BoÏí církev.
BÛh je dovedl do Palestiny, centra proslul˘ch svûtov˘ch civilizací.
V Palestinû se st˘kají tﬁi velké kontinenty – Evropa, Asie a Afrika. Zde
se mûli Îidé stát „sluÏebníky“ jin˘ch národÛ, které mûli pozvat,
aby se pﬁipojily k BoÏímu lidu.
Struãnû ﬁeãeno, BÛh je vyvedl proto, 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 lidu s poselstvím spásy.
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
Navzdory stálé BoÏí péãi o Izrael
tento lid propadl modlosluÏbû, separatismu, nacionalismu, p˘‰e a sobectví. BoÏí lid své poslání nesplnil. 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 vlastního já. UkﬁiÏování Krista bylo vnûj‰ím projevem duchovní zkaÏenosti
a vnitﬁního rozkladu Izraele. Tím,
Ïe volali: „Nemáme krále, jen císaﬁe“ (J 19,15), odmítli, aby nad nimi
dále vládl BÛh.
Na kﬁíÏi vyvrcholila dvû protichÛdná poslání: první se t˘kalo církve, 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 poslání Izraele, Kristovo vzkﬁí‰ení zahájilo existenci kﬁesÈanské církve
a jejího poslání: hlásání evangelia
o spasení skrze Kristovu krev. KdyÏ
Îidé ztratili své poslání, stali se pouze 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 staré178

ho Izraele4, tvoﬁí obrácení Ïidé i pohané, 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 novû vznikl˘ vztah dvou odli‰n˘ch národÛ ke dvûma stromÛm – k u‰lechtilé 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 jako plané vûtve, které byly naroubovány na u‰lechtil˘ olivov˘ strom (¤
11,17-25). Nabádá v‰ak kﬁesÈany
z pohanÛ, aby si váÏili dûdictví Bohem vyvoleného národa: „Je-li koﬁen 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 nezávislou organizací, oddûlenou od izraelského národa. Církev získala
univerzální charakter tím, Ïe v ní
pﬁestaly existovat národnostní hranice. Místo národní církve se stala
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Církev
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 objasÀují podstatu církve.
1. Církev jako tûlo. Obraz tûla zdÛrazÀuje jednotu církve a funkãní
vztah jednotlivce k celku. KﬁíÏ ãlovûka „usmíﬁil s Bohem v jednom tûle“ (Ef 2,16). Skrze Ducha svatého
jsou „pokﬁtûni v jedno tûlo“ (1 K
12,13) – církev. VÏdyÈ ona není niãím men‰ím neÏ Kristov˘m tûlem
(Ef 1,23). Církev je organismem, jehoÏ prostﬁednictvím Kristus udûluje svou plnost. Vûﬁící jsou údy jeho
tûla (Ef 5,30). On tedy skrze svou
moc a milost dává Ïivot kaÏdému
opravdovû vûﬁícímu ãlovûku. Kristus je „hlavou tûla“ (Ko 1,18), tedy
„hlavou církve“ (Ef 5,23).
Ve své lásce dal BÛh kaÏdému údu
tûla církve nejménû jeden duchovní 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 duchovního daru, kter˘ byl lidem svûﬁen. Jak˘ v˘znam má tûlo bez srdce?
179

O kolik ménû v˘konné je tûlo bez
oka nebo nohy? JestliÏe ãlenové odmítnou 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 „úheln˘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 vûﬁící „Ïiv˘mi kameny“, které tvoﬁí
„duchovní dÛm“ (1 Pt 2,4-6).
Budova je‰tû není dokonãena.
Chrám stále roste, protoÏe nové Ïivé kameny jsou budovány „v duchovní 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 soudu (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 rozporu s jejím svat˘m charakterem
a je tﬁeba se jim vyh˘bat, vÏdyÈ „co
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má spoleãného spravedlnost s nepravostí?... Jaké spojení chrámu
BoÏího s modlami?“ (2 K 6,14.16)
Církev je tﬁeba mít ve velké úctû,
protoÏe je pﬁedmûtem BoÏího svrchovaného zájmu.
3. Církev jako nevûsta. Církev je
pﬁedstavena jako nevûsta a Pán jako
Ïenich. Pán se slavnostnû zavazuje:
„Zasnoubím si tû navûky, zasnoubím 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 pﬁinesl proto, aby církev „posvûtil
a oãistil kﬁtem vody a slovem“ (Ef
5,26).
Kristus mÛÏe oãistit ãleny církve posvûcujícím vlivem pravdy BoÏího slova (J 17,17) a oãi‰tûním, jeÏ pﬁiná‰í
kﬁest, vzít jejich ‰pinav˘ ‰at a obléct je
do roucha své dokonalé spravedlnosti. Tak církev pﬁipraví, aby byla jeho
nevûstou – „slavnou, bez poskvrny,
vrásky a ãehokoli podobného, aby byla 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 mûs180

tem Sijón. Zde BÛh pﬁeb˘vá se sv˘m
lidem (Î 9,12), ze Sijónu také pﬁichází 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 protûj‰kem pozemského Jeruzaléma
(Ga 4,26). Obyvatelé tohoto Jeruzaléma mají své „obãanství v nebesích“ (Fp 3,20). Jsou „dûtmi zaslíbení“, které se „narodily z moci Ducha
svatého“ a radují se ze svobody, kterou jim vydobyl Kristus (Ga 4,28.29;
5,1). Obyvatelé tohoto mûsta jiÏ nejsou v otroctví touhy „dojít ospravedlnûní na základû zákona“ (Ga
4,22.26.31; 5,4). Oni „z moci Ducha“ dychtivû oãekávají ospravedlnûní z víry (Ga 5,5). Uvûdomují si,
Ïe toto obãanství jim v Kristu JeÏí‰i
udûluje „víra, která se uplatÀuje láskou“ (Ga 5,6).
Lidé, kteﬁí jsou souãástí tohoto
slavného spoleãenství stojí „pﬁed
horou Sijónem a mûstem Boha Ïivého, nebesk˘m Jeruzalémem, pﬁed
nesãetn˘m zástupem andûlÛ a slavnostním shromáÏdûním církve prvorozen˘ch, jejichÏ jména jsou zapsána 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 znázorÀují, jak se lidé mohou stát ãleny této rodiny: adopce (¤ 8,14-16; Ef

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 181

Církev
1,4-6) a znovuzrození (J 3,8). Lidé,
kteﬁí byli na základû své víry v Krista
pokﬁtûni, jiÏ nejsou otroky, ale dûtmi nebeského Otce (Ga 3,26 – 4,7).
Îijí na základû nové smlouvy a patﬁí „k BoÏí rodinû“ (Ef 2,19), „do rodiny víry“ (Ga 6,10).
âlenové této rodiny oslovují Boha „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 rodiny je spoleãenství. KﬁesÈanské
spoleãenství (ﬁecky koinonia) není
pouh˘m naplnûním spoleãenské
potﬁeby, ale je „úãastí na díle evangelia“ (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 spoleãenství s vûﬁícími (1 J 1,3.7). âlenové podávají kaÏdému, kdo se stává ãástí rodiny „pravici na dÛkaz
spoleãenství“ (Ga 2,9 Îilka).
Obraz rodiny pﬁedstavuje církev
peãující, „kde jsou lidé milováni, respektováni a uznáváni. Je to místo,
kde lidé uznávají, Ïe potﬁebují jeden druhého. Zde se rozvíjí schop181

nosti, zde lidé rostou, zde se v‰ichni
uplatní.“5 To také zahrnuje zodpovûdnost, úctu k duchovním rodiãÛm a péãi o duchovní bratry a sestry. A nakonec to také znamená, Ïe
kaÏd˘ ãlen by mûl ostatním projevovat lásku, která plodí hlubokou
oddanost a v‰echny navzájem upevÀuje a posiluje.
B˘t ãleny BoÏí rodiny umoÏÀuje
jednotliv˘m vûﬁícím vzájemnû se radovat a podporovat, i kdyÏ se od sebe li‰í svou povahou a sklony. âlenové 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, chrání ji pﬁed útoky nepﬁátel. Pravda je
nicménû dynamická, není nemûnná. 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). JestliÏe je nové svûtlo v souladu s touto
normou, pak ho církev má pﬁijmout; pokud ne, mûla by ho odmítnout. V‰ichni ãlenové by se mûli podrobit rozhodnutí zaloÏenému
na Bibli, protoÏe „v mnoÏství rádcÛ
je záchrana“ (Pﬁ 11,14).
Prostﬁednictvím ‰íﬁení pravdy, tedy 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 armáda. Pozemská církev je jako armáda. Je povolána k boji proti duchovní temnotû: „Nevedeme svÛj
boj proti lidsk˘m nepﬁátelÛm, ale
proti mocnostem, silám a v‰emu, co
ovládá tento vûk tmy, proti nadzemsk˘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 pﬁekonat a obstát“ (Ef 6,13).
Bûhem staletí musela církev bojovat proti vnitﬁnímu i vnûj‰ímu nepﬁíteli (viz Sk 20,29.30; 1 Tm 4,1).
Uãinila znaãn˘ pokrok a dosáhla vítûzství, a pﬁesto je‰tû není církví vítûznou. Nane‰tûstí má církev stále
velké nedostatky. Prostﬁednictvím
jiného obrazu Pán JeÏí‰ vysvûtluje
nedostatky, které se v církvi objevují. „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 sluÏebníci vytrhat plevel, ﬁekl jim hospodáﬁ:
„Pﬁi trhání plevele byste vyrvali
z koﬁenÛ i p‰enici. Nechte, aÈ spolu roste obojí aÏ do Ïnû.“ (Mt
13,29.30)
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Plevel a p‰enice spolu rostly na
poli – zatímco BÛh do církve pﬁivádí 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 církve – 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 národa“. Ale Kristus zasáhne ve prospûch 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 vykoupení jeho krví, církev „bez poskvrny, vrásky a ãehokoliv podobného“ (Ef 5,27).
Církev viditelná a neviditelná. V˘razy
„viditelná“ a „neviditelná“ se pouÏívaly pro rozli‰ení dvou stránek církve na zemi. Obrazná znázornûní,
která jsme jiÏ studovali, se pﬁedev‰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 mají zranûné srdce, vyhlá‰ením propu‰tûní zajatcÛm a navrácením zraku slep˘m, propu‰tûním zdeptan˘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 následují svûtlo, které dostali od Krista
(J 1,9). Tato druhá skupina zahrnuje také ty, kteﬁí nikdy nemûli pﬁíleÏitost dozvûdût se pravdu o JeÏí‰i Kristu, ale kteﬁí odpovûdûli na pÛsobení
Ducha svatého a sami „od sebe ãiní
to, co Ïádá zákon“ (¤ 2,14).
Existence neviditelné církve ukazuje, Ïe uctívání Boha je duchovní
záleÏitostí v nejvy‰‰ím slova smyslu.
Pán JeÏí‰ ﬁíká: „Ti, kteﬁí Boha opravdovû ctí, budou ho uctívat v Duchu
a v pravdû. A Otec si pﬁeje, aby ho lidé takto ctili.“ (J 4,23) ProtoÏe pravé
uctívání Boha má duchovní podsta183

tu, nemohou lidé pﬁesnû urãit, kdo
patﬁí do BoÏí církve, a kdo ne.
Prostﬁednictvím Ducha svatého vede BÛh svÛj lid z církve neviditelné
k tomu, aby se spojil s jeho viditelnou 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 proÏívat BoÏí pravdu, lásku a spoleãenství, protoÏe BÛh dal právû viditelné 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 9,1022). A stejnû tak i dnes chce BÛh vést
svÛj lid do viditelné církve, vyznaãující 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 kapitola 12 této knihy).
Do celkového obrazu neviditelné
církve je moÏné zahrnout i sjednocenou 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 pﬁijali. Nové ãleny je tﬁeba utvrzovat ve
víﬁe a uãit je vyuÏívat jejich Bohem
svûﬁené schopnosti a dary pro misijní 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 jednoduchou, ale úãinnou organizaci.
Podstata organizace. UvaÏujme o ãlenství v církvi a její organizaci.
1. âlenství v církvi. KdyÏ obrácení
lidé splní urãité podmínky, stávají
se ãleny spoleãenství víry zaloÏeného na nové smlouvû. âlenství zahrnuje pﬁijetí nového vztahu k druh˘m lidem, státu a Bohu.
a) Pﬁedpoklady pro ãlenství v církvi.
Lidé, kteﬁí si pﬁejí stát se ãleny Kristovy 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 znovuzrození a pﬁijmout Kristovo povûﬁení
uãit druhé zachovávat v‰echno, co
jim pﬁikázal (viz Mt 28,20).
b) Rovnost a sluÏba. Kristus prohlásil: „Vy v‰ichni jste bratﬁí“ a „kdo
je z vás nejvût‰í, bude vá‰ sluÏebník.“ (Mt 23,8.11) V‰ichni ãlenové
jsou si rovni a podle toho mají také
spolu jednat. Pﬁesto nesmí zapomenout na to, Ïe následovat KristÛv
pﬁíkaz znamená pomáhat naplÀo184

vat potﬁeby druh˘ch a vést je k Mistrovi.
c) V‰eobecné knûÏství vûﬁících. Kristova 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 podivuhodného svûtla.“ (1 Pt 2,9)
Tento nov˘ ﬁád, v‰eobecné knûÏství vûﬁících, v‰ak nikoho neopravÀuje uvaÏovat, vûﬁit a uãit, jak se mu
líbí, bez zodpovûdnosti vÛãi celé
církvi. V‰eobecné knûÏství znamená, Ïe kaÏd˘ ãlen má povinnost v BoÏím jménu slouÏit jin˘m, a Ïe mÛÏe
k Bohu pﬁicházet pﬁímo bez jakéhokoli lidského prostﬁedníka. To
zdÛrazÀuje vzájemnou závislost jednotliv˘ch ãlenÛ církve, ale také jejich nezávislost. Toto knûÏství nedûlá 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 respektovali svûtskou vrchnost. âlovûk, 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 povinni: 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 principem: „Odevzdejte tedy, co je císaﬁovo, císaﬁi, a co je BoÏí, Bohu.“ (Mt
22,21) Pokud se ale nárok státu dostává do rozporu s BoÏím pﬁikázáním, pak je tﬁeba zÛstat vûrn˘ Bohu.
Jak ﬁekli apo‰tolé: „Boha je tﬁeba
poslouchat, ne lidi.“ (Sk 5,29)
2. Hlavní poslání církevní organizace. Církev vznikla proto, aby splnila
BoÏí plán naplnit tuto planetu poznáním BoÏí slávy. Pouze církev viditelná mÛÏe vykonat mnoho úkolÛ,
které vyÏaduje splnûní tohoto cíle.
a) BohosluÏba a napomínání. V prÛbûhu dûjin BÛh skrze církev shromaÏìoval vûﬁící k sobotní bohosluÏbû, aby vzdali ãest svému Stvoﬁiteli.
Kristus a jeho apo‰tolé se v tento den
úãastnili bohosluÏeb. Také v dne‰ní
dobû Písmo napomíná vûﬁící: „Nezanedbávejte spoleãná shromáÏdûní,...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 osvûÏení, povzbuzení a radost.
b) KﬁesÈanské spoleãenství. Církev
mÛÏe naplnit i ty nejvût‰í touhy po
spoleãenství. „Úãast na díle evangelia“ (Fp 1,5) pﬁesahuje v‰echny os185

tatní vztahy, protoÏe umoÏÀuje dÛvûrn˘ 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 napsáno. Pﬁesnûji ﬁeãeno, zahrnují
„klíã poznání“, jak vejít do království (L 11,52). JeÏí‰ova slova jsou
Duch a Ïivot pro v‰echny, kteﬁí je
pﬁijímají (J 6,63). Jsou zdrojem vûãného Ïivota (J 6,68).6
KdyÏ církev zvûstuje pravdy Bible,
mají tyto klíãe spasení moc svázat
a rozvázat, otevﬁít a zavﬁít nebe, protoÏe vyhla‰ují kritéria, na základû
kter˘ch jsou lidé pﬁijati nebo odmítnuti, spaseni nebo ztraceni. Církev
zvûstováním evangelia ‰íﬁí „Ïivotodárnou vÛni“ nebo „smrtonosnou
vÛni“ (2 K 2,16).
Pán JeÏí‰ si uvûdomoval, jak je dÛleÏité Ïít „kaÏd˘m slovem, které vychází z BoÏích úst“ (Mt 4,4). Jedinû
tak mÛÏe církev naplnit JeÏí‰Ûv pﬁíkaz 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 obﬁadem vstupu do církve (viz kapitola
14 této knihy), obﬁadÛ um˘vání nohou 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 Ïivota 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 pﬁíchod; 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 krokem bylo, Ïe po poradû s ostatními
vûﬁícími zvolili apo‰tola na Jidá‰ovo
místo (Sk 1,15-26).
Jak církev rostla, apo‰tolé si uvûdomili, Ïe je nemoÏné kázat evangelium a zároveÀ se starat o bûÏné
církevní záleÏitosti. Proto pﬁedali
praktické povinnosti sedmi muÏÛm, které urãila církev. Aãkoli církev rozli‰ovala mezi „kázáním BoÏího 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 Fi186

lip, byli známí sv˘m pÛsobiv˘m kázáním 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, zúãastnûné strany mûly moÏnost vyjádﬁit svá
stanoviska pﬁed v‰eobecn˘m koncilem tvoﬁen˘m apo‰toly a star‰ími, kteﬁí zastupovali celou církev.
Rozhodnutí tohoto koncilu bylo
povaÏováno za závazné pro v‰echny a bylo pﬁijímáno jako BoÏí hlas
(Sk 15,1-29). Tato událost ukazuje,
Ïe pokud se jedná o spornou otázku, 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 pokud bylo tﬁeba, BÛh usmûrÀoval ty,
kteﬁí vedli jeho dílo. Pod jeho vedením a po poradû s církví byla vytvoﬁena církevní správa, která, pokud ji
budeme uplatÀovat, mÛÏe i dnes
pomoci chránit církev pﬁed odpadnutím 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 proto, 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 drÏeno pohromadû“ (Ko 2,19 Îilka).
2. Kristus je zdrojem ve‰keré autority
v církvi. Kristus projevil svou autoritu tím, Ïe: a) ustanovil kﬁesÈanskou
církev (Mt 16,18); b) ustanovil obﬁady, které církev musí vykonávat
(Mt 26,26-30; 28,19.20; 1 K 11,23-29;
J 13,1-17); c) obdaﬁil ji boÏskou autoritou jednat v jeho jménu (Mt
16,19; 18,15-18; J 20,21-23); d) seslal 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 „Kris187

tovo tûlo, aÏ bychom v‰ichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna BoÏího...mûﬁeno mírou Kristovy plnosti“ (Ef 4,7-13).
3. Kristova autorita v Písmu. Aãkoli
Kristus vede svou církev skrze Ducha 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, obyãeje a kulturní zvyky jsou podﬁízeny
autoritû Písma (2 Tm 3,15-17).
4. Kristova autorita a úﬁady v církvi.
Kristus uplatÀuje svou autoritu prostﬁednictvím své církve a zvlá‰È urãen˘ch sluÏebníkÛ; nepﬁená‰í v‰ak
na církev svou pravomoc. Nikdo nemá pravomoc, která by byla nezávislá na Kristu a jeho slovu.
Sbory adventistÛ sedmého dne volí 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 povinností zvolen˘ch pﬁedstavitelÛ je dbát
na to, aby byly zachovávány biblické
pokyny pro bohosluÏbu, v uãení, církevní kázni a pﬁi hlásání evangelia.
ProtoÏe církev je Kristov˘m tûlem,
pﬁedstavitelé se mají spoleãnû radit,
jak se rozhodovat a jednat.
Novozákonní pﬁedstavitelé církve. Nov˘ zákon se zmiÀuje o dvou úﬁa-
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dech v církvi – o star‰ích a diakonech. 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 vysvûcení (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“ vyjadﬁuje 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, stráÏce“. 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 postavení, dohlíÏeli na novû vzniklé sbory.
Oznaãení „star‰í“ se vztahovalo na
jeho postavení nebo hodnost, zatímco v˘raz „biskup“ oznaãoval povinnost 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 cestujícími star‰ími neboli star‰ími
obecnû. Av‰ak v obou pﬁípadech pÛsobili jako past˘ﬁi sborÛ.
188

b) Pﬁedpoklady. Proto, aby ãlovûk
mohl zastávat úﬁad star‰ího, musel
b˘t „bezúhonn˘, jen jednou Ïenat˘,
stﬁídm˘, rozváÏn˘, ﬁádn˘, pohostinn˘, 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 pokﬁtûn˘, aby nezpy‰nûl a nepropadl
odsouzení ìáblovu. Musí mít také
dobrou povûst u tûch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv
a ìáblov˘ch nástrah.“ (1 Tm 3,1-7;
srov. Tt 1,5-9)
Proto pﬁed ustanovením do úﬁadu mûl takov˘ ãlovûk prokázat své
vÛdcovské schopnosti ve svém vlastním 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 neposvûcené jednání projeví i v jeho úﬁadû.“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 odpovûdnost pﬁi vedení „BoÏího domu“
(1 Tm 3,15).
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ProtoÏe je tento úﬁad velmi dÛleÏit˘, 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 vÛdcem. Byl ustanoven „past˘ﬁem BoÏí
církve“ (Sk 20,28). Jeho úkolem je
pomáhat slab˘m (Sk 20,35), napomínat vzpurné (1 Te 5,12) a bránit
kaÏdému uãení, které vytváﬁí rozdûlení (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 vedení církve do znaãné míry závisí
na vûrnosti jejích ãlenÛ. Apo‰tol
Pavel povzbuzuje vûﬁící, aby si váÏili
sv˘ch vedoucích: „Velmi si jich vaÏte 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 vyuãování.“ (1 Tm 5,17)
Písmo jasnû ukazuje, Ïe je tﬁeba
váÏit si pﬁedstavitelÛ církve: „Poslouchejte ty, kteﬁí vás vedou,
a podﬁizujte se jim, protoÏe oni bdí
nad vámi a budou se za vás zodpovídat.“ (Îd 13,17; srov. 1 Pt 5,5).
KdyÏ ãlenové ztûÏují vedoucím plnûní jejich Bohem urãeného úkolu, budou v‰ichni proÏívat zármutek a ztratí radost z BoÏího poÏehnání.
189

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 vûnovat pozornost pomluvám. Pavel varuje: „StíÏnost proti star‰ím nepﬁijímej, leda na základû v˘povûdi dvou
nebo tﬁí svûdkÛ.“ (1 Tm 5,19)
2. Diakoni a diakonky. Slovo diakon pochází z ﬁeckého diakonos, coÏ
znamená „sluÏebník“ nebo „pomocník“. 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 evangelizaãní 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 ustanoven.“10 Stejnû jako star‰í i diakony
vybírá církev na základû jejich morálních a duchovních pﬁedpokladÛ
(1 Tm 3,8-13).
Církevní kázeÀ. Kristus dal církvi
pravomoc uplatÀovat kázeÀ u ãlenÛ 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 nemÛÏe‰ snést ty, kdo jsou zlí“ (Zj 2,2),
ale napomíná sbory v Pergamu
a Thyatiﬁe za to, Ïe tolerují odpadnutí a nemorálnost (Zj 2,14.15.20).
V‰imnûme si následujících biblick˘ch rad t˘kajících se káznû:
1. Postup v pﬁípadû neveﬁejného provinûní. KdyÏ jeden ãlen ublíÏí druhému (Mt 18,15-17), pak Kristus radí, aby se po‰kozen˘ setkal s tím,
kdo mu ublíÏil, a pﬁesvûdãil ho, aby
zmûnil své jednání. Pokud nebyl úspû‰n˘, mûl by se o to pokusit podruhé 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 Kristovy církve, oddûluje sám sebe z jejího 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 co190

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 provinûní a odbojné jednání, které pﬁiná‰í církvi potupu, je tﬁeba neprodlenû vyﬁe‰it vylouãením viníka.
Vylouãení nejen obnovuje ãistotu
církve odstranûním zla, které by jinak pÛsobilo jako kvas, ale pÛsobí
také na viníka jako léãiv˘ prostﬁedek. Poté co se apo‰tol Pavel dozvûdûl o pﬁípadu sexuální nemravnosti v korintském sboru, nabádal
k okamÏitému ãinu: „Ve jménu Pána JeÏí‰e Krista. AÏ se shromáÏdíte –
já budu duchem s vámi a bude s námi i moc na‰eho Pána JeÏí‰e – vydejte 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 bratr, ale pﬁitom je smilník nebo lakomec nebo modláﬁ nebo utrhaã nebo 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 „roztrÏky“ (¤ 16,17), „kter˘ Ïije nepoﬁádnû“ (2 Te 3,6 PetrÛ) a odmítá se ﬁídit BoÏími radami, bychom se mûli
vyh˘bat, protoÏe tak „bude zahan-
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ben“ sv˘m jednáním. „Ale nejednejte s ním jako s nepﬁítelem, n˘brÏ
varujte ho jako bratra.“ (2 Te
3,14.15) JestliÏe tento „ãlovûk pÛsobící rozkol“ odmítá vûnovat pozornost „druhému napomenutí“ církve, 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. âlenové církve by nemûli pohrdat tûmi, kteﬁí byli vylouãeni, stranit se
jich nebo na nû zapomenout. Radûji by se mûli pokusit obnovit jejich
vztah s Kristem skrze pokání a znovuzrození. Vylouãení ãlenové mohou b˘t znovu pﬁijati do církevního

spoleãenství, pokud projeví dostateãné dÛkazy opravdového pokání
(2 K 2,6-10).
BoÏí moc, sláva a milost se zvlá‰tním zpÛsobem zjevuje pﬁi opûtovném 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)

Poznámky

4.

1.

2.

3.

O pÛvodu v˘razu „církev“ Berkhof napsal:
„V˘razy ‘církev’, ‘church’, ‘kerk’ a ‘kirche’
nejsou odvozeny od slova ekklesia, ale od slova kyriake, coÏ znamená ‘patﬁící Pánu’.
ZdÛrazÀují skuteãnost, Ïe církev je BoÏím
vlastnictvím. V˘razy to kyriakon nebo he kyriake oznaãují pﬁedev‰ím místo, kde se církev
shromaÏìuje. Toto místo bylo chápáno jako
náleÏející Pánu, a proto bylo nazváno to kyriakon.“ (Systematic Theology, str. 557)
„Podstata církve“, SDA Encyclopedia, rev. vyd.,
str. 302; „Církev“, SDA Bible Dictionary, rev.
vyd., str. 224.
Moderní pﬁeklady pﬁijímají singulár podle
Tischendorfova ãtení zaloÏeného na star˘ch rukopisech jako Codex Sinaiticus,
Alexandrinus, Vaticanus a Ephraemi Rescriptus.
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5.

Vûrouka rané církve se velice podobala tomu, co uãil judaismus, kromû uãení o JeÏí‰i
Kristu. KﬁesÈané ze ÏidÛ i z pohanÛ se v sobotu 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 obrátit mysl kﬁesÈanÛ od pﬁedobrazÛ ke skuteãnosti, která byla v pozadí tûchto pﬁedobrazÛ:
na JeÏí‰ovu smrt, na jeho knûÏství v nebesích
a jeho zachraÀující milost. Novozákonní doba byla obdobím pﬁechodu, a aãkoli se apo‰tolé nûkdy úãastnili starozákonních obﬁadÛ,
rozhodnutí prvního Jeruzalémského koncilu
ukazuje, Ïe pochopili, Ïe tyto obﬁady jiÏ nemají pro spasení v˘znam.
Charles E. Bradford, „What the Church
Means to Me“, Adventist Review, 20. listopadu 1986, str. 15.
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6.
7.
8.
9.

Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 5,
str. 432.
Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6,
str. 26.38.
E. White, Testimonies, sv. 5, str. 618.
Diakonos mÛÏe b˘t buì muÏského nebo Ïenského rodu, proto je rod v tomto pﬁípadû
urãen kontextem. ProtoÏe o Foibé, která je
„na‰í sestrou“, se také pouÏívá v˘raz diakonos, musí b˘t toto slovo Ïenského rodu,
i kdyÏ má koncovku podstatného jména
muÏského rodu.
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10. „Deaconess“, SDA Bible Dictionary, rev. vyd.,
str. 277. V novozákonní dobû mûl v˘raz diakonos ‰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 tûchto pﬁíkladech se toto slovo pﬁekládá jako
„sluÏebníci“ místo v˘razu „diakoni“.
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Univerzální církev tvoﬁí v‰ichni ti, kteﬁí skuteãnû vûﬁí v Krista. V posledních
dnech, v ãase rozsáhlého odpadnutí,
jsou ostatky církve povolány zachovávat 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...

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 195

Ostatek
a jeho
poslání

12
195

V Písmu ãteme o velkém drakovi,
kter˘ uÏ v nebi zapﬁíãinil, Ïe odpadla 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 berlou pást v‰echny národy“.
Drakovo úsilí zabít dítû v‰ak bylo
marné. Dítû „bylo pﬁeneseno k Bohu a jeho trÛnu“. Rozlícen˘ drak
obrací svÛj hnûv proti matce. Ta zázrakem dostává kﬁídla a je pﬁenesena 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).
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V biblick˘ch proroctvích pﬁedstavuje ãistá Ïena BoÏí vûrnou církev.1
Îena, která je popsána jako nevûstka 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 Mesiá‰e, JeÏí‰e Krista. Satan, bojující
proti svému nejvût‰ímu nepﬁíteli
JeÏí‰i Kristu, pouÏil ﬁímskou ﬁí‰i jako svÛj nástroj. Nic, ani smrt na kﬁíÏi, 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, nyní bude vládce tohoto svûta vyvrÏen
ven.“ (J 12,31) V knize Zjevení je zaznamenána nebeská píseÀ vítûzství:
„Nyní pﬁi‰lo spasení, moc a království na‰eho Boha i vláda jeho Mesiá‰e; neboÈ byl svrÏen Ïalobce na‰ich
bratﬁí, kter˘ je pﬁed Bohem osoãoval dnem i nocí. Proto jásejte nebesa i v‰ichni, kdo v nich pﬁeb˘váte!“
(Zj 12,10.12) Satanovo vypovûzení
z nebe omezilo jeho ãinnost. JiÏ nemohl obviÀovat BoÏí lid pﬁed nebesk˘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)
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Satan dal prÛchod svému hnûvu
tím, Ïe pronásledoval Ïenu – církev
(Zj 12,13), která pﬁeÏila, i kdyÏ proÏívala veliké utrpení. Málo obydlené oblasti zemû – „pou‰È“ – poskytly BoÏím vûrn˘m útoãi‰tû bûhem
1260 prorock˘ch dnÛ, tj. 1260 skuteãn˘ch let (Zj 12,14-16; viz kapitola 4 této knihy pokud jde o interpretaãní 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 [pozÛstalé]...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 pronásledování? Jak k tomu do‰lo? Kdy
se objevil ostatek? Jaké je jeho poslání? Odpovûì na tyto otázky vyÏaduje studium Písma i pohled do
historie.
Velké odpadnutí
Nejprve byli kﬁesÈané pronásledováni pohansk˘m ¤ímem, potom, po
odpadnutí, pokraãovala v pronásledování sama kﬁesÈanská církev. Toto
odpadnutí nebylo pﬁekvapením –
Jan, Pavel i Kristus ho pﬁedpovûdûli.
JeÏí‰ bûhem svého posledního rozhovoru s uãedníky pﬁed ukﬁiÏováním
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varoval pﬁed pﬁicházejícím svodem:
„Mûjte se na pozoru, aby vás nûkdo
nesvedl. NeboÈ vyvstanou lÏimesiá‰ové a lÏiproroci a budou pﬁedvádût veliká znamení a zázraky, Ïe by svedli
i vyvolené, kdyby to bylo moÏné.“
(Mt 24,4.24) Jeho následovníci proÏijí „hrozné souÏení“, ale zÛstanou
naÏivu (Mt 24,21.22). Mocná znamení 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 stádo. I mezi vámi sam˘mi povstanou
lidé, kteﬁí povedou scestné ﬁeãi, aby
strhli uãedníky na svou stranu.“ (Sk
20,29.30) Tito „vlci“ povedou církev k odpadnutí.
Apo‰tol Pavel ﬁíká, Ïe k tomuto
odpadnutí dojde je‰tû pﬁed Kristov˘m druh˘m pﬁíchodem. Proto skuteãnost, Ïe k odpadnutí zatím nedo‰lo, byla neochvûjn˘m znamením, Ïe
KristÛv pﬁíchod není bezprostﬁednû blízko. Apo‰tol ﬁíká: „Îádn˘m
zpÛsobem se nedejte od nikoho
oklamat, protoÏe [den Pánû] nenastane, dokud nedojde ke vzpouﬁe
proti Bohu [odpadnutí] a neobjeví
se ãlovûk nepravosti [bezzákonnosti], Syn zatracení. Ten se postaví na
odpor a pov˘‰í se nade v‰ecko, co
má jméno BoÏí nebo ãemu se vzdává boÏská pocta. Dokonce usedne
197

v chrámu BoÏím [církvi] a bude se
vydávat za Boha.“ (2 Te 2,3.4)
JiÏ v dobû apo‰tola Pavla toto odpadnutí 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 prvního století apo‰tol Jan ﬁíká: „Mnoho
fale‰n˘ch prorokÛ vy‰lo do svûta.“
A navíc dodává: „Je to duch antikristÛv..., 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˘. Jednoduchost byla v bohosluÏbû nahrazena
formalismem. Popularita a osobní
vliv hrál stále vût‰í a vût‰í roli pﬁi v˘bûru vÛdcÛ, kteﬁí nejprve získali velkou autoritu místního sboru, a potom usilovali o roz‰íﬁení své autority i na okolní sbory.
Spravování místního sboru vedením Ducha svatého muselo nakonec ustoupit církevní autoritû soustﬁedûné v rukou jediného pﬁedstavitele, 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, dáno také politick˘mi pomûry, se ﬁímsk˘ 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 zástupy lidí, kteﬁí mûli o kﬁesÈanství
jen mlhavou pﬁedstavu, a kteﬁí si
s sebou pﬁinesli své pohanské uãení, obrazy, zpÛsoby bohosluÏby,
slavnosti, svátky a symboly.
Tento kompromis mezi pohanstvím a kﬁesÈanstvím vedl k tomu,
Ïe povstal „ãlovûk hﬁíchu“ – rozsáhl˘ systém fale‰ného náboÏenství,
spojení pravdy a bludu. Proroctví
198

z 2. listu Tesalonick˘m neodsuzuje
jednotlivce, ale poukazuje na náboÏensk˘ systém, kter˘ nese odpovûdnost za toto odpadnutí. Mnozí vûﬁící, kteﬁí se nacházejí v tomto systému, 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 nesvat˘ svazek.
Ve svém klasickém díle „O obci
BoÏí“ popsal Augustin, jeden z nejvlivnûj‰ích církevních otcÛ, katolick˘ ideál univerzální církve, která
ovládá univerzální stát. Augustinovo my‰lení poloÏilo základ pro stﬁedovûkou katolickou teologii.
V roce 553 v dopise, kter˘ byl zaﬁazen do Justiniánova kodexu, prohlásil císaﬁ Justinián ﬁímského biskupa za hlavu v‰ech ostatních sborÛ6 a uznal také papeÏovu autoritu
pﬁi vyluãování kacíﬁÛ.7
KdyÏ JustiniánÛv generál Belisarius v roce 538 osvobodil ¤ím, byl
i ﬁímsk˘ biskup osvobozen z nadvlády 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 proroctvím (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 pronásledování, zatímco jiní, kteﬁí zÛstali vûrni uãení Písma, proÏívali
kruté pronásledování. KﬁesÈansk˘
svût se stal bitevním polem. Mnozí
byli uvûznûni nebo popraveni v BoÏím jménu! Bûhem 1260 let pronásledování proÏívaly miliony vûrn˘ch
vûﬁících obrovské utrpení a nûkteﬁí
zaplatili svou vûrnost Kristu Ïivotem.8
KaÏdá kapka prolité krve vrhá stín
na jméno Boha a JeÏí‰e Krista. Nic
neu‰kodilo kﬁesÈanství více neÏ nelítostné pronásledování. Takové
jednání církve pokﬁivilo pohled na
BoÏí charakter. Uãení o oãistci a vûãném trápení vedlo mnoho lidí k tomu, Ïe zcela odmítli kﬁesÈanství.
JiÏ dlouho pﬁed vznikem reformace se uvnitﬁ katolické církve oz˘valy
hlasy proti nemilosrdnému zabíjení
odpÛrcÛ, proti dom˘‰liv˘m nárokÛm a demoralizující zkaÏenosti.
Neochota církve k reformû dala
v 16. století vzniknout protestantské reformaci. Její úspûch byl velkou ranou pro autoritu a váÏnost
ﬁímské církve. Prostﬁednictvím pro199

tireformace pokraãovalo papeÏství
v krvavé snaze zniãit reformaci, ale
postupnû prohrávalo boj se silami,
které bojovaly za obãanskou a náboÏenskou svobodu.
Nakonec v roce 1798, 1260 let po
roce 538, dostala ﬁímskokatolická
církev smrtelnou ránu (srov. Zj
13,3).9 Velkolepá vítûzství Napoleonov˘ch armád v Itálii vydala papeÏe na milost francouzské revoluãní
vládû, která pohlíÏela na ﬁímskou
církev jako na nesmiﬁitelného nepﬁítele Republiky. Francouzská vláda naﬁídila Napoleonovi, aby papeÏe zajal. Na jeho rozkaz generál
Berthier vstoupil do ¤íma a prohlásil vládu papeÏe za skonãenou.
Generál Berthier papeÏe zajal
a odvezl do Francie, kde papeÏ také v exilu zemﬁel.10
Pád papeÏství byl vyvrcholením
dlouhé ﬁady událostí spojen˘ch s jeho postupn˘m upadáním. Tato událost zakonãila prorocké údobí 1260
let. Mnoho protestantÛ to chápalo
jako naplnûní proroctví.11
Reformace
Nebiblické uãení zaloÏené na tradici, neúprosné pronásledování odpÛrcÛ, korupce a duchovní úpadek
mnoha knûÏí, byly hlavními pﬁíãinami toho, Ïe lidé zaãali volat po reformách uvnitﬁ církve.
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Vûrouãné body. Následující vûrouãné
body jsou pﬁíkladem nebiblického
uãení, které vedlo k rozmachu protestantské reformace a stále odli‰uje protestanty od ﬁímskokatolick˘ch
vûﬁících.
1. Hlavou pozemské církve je námûstek 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 kapitola 11 této knihy) je toto uãení zaloÏeno na pﬁedpokladu, Ïe Kristus
uãinil Petra viditelnou hlavou církve, a Ïe papeÏ je Petrov˘m nástupcem.12
2. Neomylnost církve a její hlavy.
Uãení, které nejvíce pﬁispûlo k váÏnosti a vlivu ﬁímské církve, bylo uãení o neomylnosti. Církev tvrdí, Ïe
nikdy neuãinila chybu, a Ïe nikdy
ani chybovat nebude. Toto uãení je
zaloÏeno na následujících argumentech, které v‰ak nemají biblickou podporu. ProtoÏe je církev
boÏského pÛvodu, jednou z jejích
základních vlastností je neomylnost. 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 jakoukoli chybou.
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Logick˘m dÛsledkem, kter˘ popírá prvotní poru‰enost lidí (viz kapitola 7 této knihy), je, Ïe vedení církve musí b˘t také neomylné.14 Na
tomto základû katolická literatura
pﬁisuzuje tuto boÏskou vlastnost papeÏi.15
3. Zastínûní Kristovy prostﬁednické
sluÏby. Jak se zvy‰oval vliv ﬁímské
církve, pozornost vûﬁících byla odvedena od Kristovy prostﬁednické
sluÏby veleknûze v nebesích – jejímÏ pﬁedobrazem byly stálé denní
obûti starozákonních obﬁadÛ ve
svatyni (viz kapitoly 4 a 23 této knihy) – 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 knihy), dÛvûﬁovali papeÏi, knûÏím
a prelátÛm. V naprostém rozporu
s novozákonním uãením o v‰eobecném 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 Kristovu 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 pﬁicházejícího království (viz kapitola 15 této
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knihy) – katolická církev tvrdí, Ïe
m‰e je nekrvavou obûtí Krista, kterou pozemsk˘ knûz pﬁiná‰í Bohu.
A protoÏe je Kristus znovu obûtován, tak jako byl obûtován na Golgotû, 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 knûzem, ztratilo poÏehnání pﬁímého
pﬁístupu k Prostﬁedníku JeÏí‰i Kristu. Tak bylo zatemnûno zaslíbení
a pozvání: „Pﬁistupme tedy smûle
k trÛnu milosti, abychom do‰li milosrdenství a nalezli milost a pomoc
v prav˘ ãas.“ (Îd 4,16)
4. ZásluÏnická povaha dobr˘ch skutkÛ. Obecnû roz‰íﬁen˘ názor, Ïe ãlovûk mÛÏe konáním dobr˘ch skutkÛ
obdrÏet spasitelné zásluhy, a Ïe víra
nemÛÏe ãlovûka spasit, jsou v protikladu k novozákonnímu uãení (viz
kapitoly 9 a 10 této knihy). Katolická církev uãila, Ïe dobré skutky, které jsou v˘sledkem milosti vlité do
srdce hﬁí‰níka, se stávají zásluhami,
coÏ znamená, Ïe ãlovûk získává
oprávnûn˘ nárok na spasení. Ve skuteãnosti ãlovûk mohl vykonat dokonce více dobr˘ch skutkÛ, neÏ bylo potﬁeba ke spasení – tak tomu bylo v pﬁípadû svat˘ch – a mohl tak
shromáÏdit dal‰í zásluhy. Tyto nadbyteãné zásluhy je moÏné pouÏít
pro druhé. ProtoÏe církev vûﬁila, Ïe
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hﬁí‰níci jsou ospravedlnûni na základû spravedlnosti, která jim je vlita do srdce, hrály dobré skutky pﬁi
ospravedlnûní ãlovûka dÛleÏitou
roli.
ZásluÏné skutky sehrávaly v˘znamnou roli v uãení o oãistci, podle kterého lidé, kteﬁí nejsou dokonale ãistí, se musí oãistit tím, Ïe ponesou
doãasn˘ trest v oãistci za své hﬁíchy,
dﬁíve neÏ vstoupí do nebeské radosti. Sv˘mi modlitbami a dobr˘mi
skutky mohou Ïiví vûﬁící zkrátit dobu i velikost utrpení tûch, kdo jsou
v oãistci.
5. Uãení o pokání a odpustcích. Pokání je svátost, prostﬁednictvím které 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 rozhodnout, Ïe uÏ nikdy nebudou uráÏet
Boha. Potom musí své hﬁíchy vyznat knûzi a vykonat pokání – splnit
knûzem urãen˘ úkol.
Pokání v‰ak hﬁí‰níka plnû neosvobozuje. Musí nést doãasn˘ trest buì
v tomto Ïivotû nebo v oãistci. KvÛli
tomuto trestu církev zavedla odpustky, prostﬁednictvím nichÏ se
ãlovûk zbaví ãasného trestu, kter˘
v dÛsledku hﬁíchu na nûm zÛstal
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i po odpu‰tûní viny. Odpustky, které mohly pﬁinést prospûch jak Ïiv˘m lidem, tak i du‰ím v oãistci, se
udûlovaly na základû pokání a vykonání pﬁedepsan˘ch dobr˘ch skutkÛ, které ãasto mûly formu penûÏitého daru církvi.
Vznik odpustkÛ umoÏnily mimoﬁádné zásluhy muãedníkÛ, svat˘ch,
apo‰tolÛ a zvlá‰tû JeÏí‰e Krista a Marie. Právû jejich zásluhy byly uschovány 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 tohoto 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 tomuto postupu, pﬁisvojila si ﬁímská
církev v˘hradní právo vykládat
Bibli. Církev, a ne Bible, se stala koneãnou autoritou (viz kapitola 1 této 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 vyznání víry a obﬁady církve. V pﬁípadû, Ïe bylo církevní uãení podporováno tradicí, ale ne Písmem, mûla
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tradice pﬁednost. Prostí vûﬁící nemají právo vykládat uãení, které
BÛh zjevil v Bibli. Tuto pravomoc
má pouze katolická církev.18
Úsvit nového dne. Ve ãtrnáctém století volal Jan Viklef po reformaci
církve nejen v Anglii, ale v celém
kﬁesÈanském svûtû. V dobû, kdy existovalo jen velmi málo opisÛ Bible,
poprvé pﬁeloÏil celou Bibli do angliãtiny. Jeho uãení o spasení jedinû
skrze víru v Krista, jako i uãení o neomylnosti Písma, se stalo základem
protestantské reformace. Jako jitﬁenka na úsvitu reformace se Viklef
snaÏil osvobodit Kristovu církev
z pout pohanství, které ji spoutávalo v nevûdomosti. ZaloÏil hnutí, které mûlo osvobodit mysl jednotliv˘ch vûﬁících i celé národy ze sevﬁení náboÏenského bludu. Viklefovy
spisy oslovily Jana Husa, Jeron˘ma
PraÏského, Martina Luthera a mnoho dal‰ích.
Martin Luther – ohniv˘, impulzivní a nekompromisní muÏ – byl
pravdûpodobnû nejsilnûj‰í osobností reformace. Více neÏ kdokoli jin˘
vedl lidi zpût k Písmu a k velké evangelijní pravdû o ospravedlnûní skrze
víru, zatímco nekompromisnû brojil proti ospravedlnûní ze skutkÛ.
Luther hlásal, Ïe by lidé kromû
Písma nemûli pﬁijímat Ïádnou jinou autoritu. Tím se snaÏil zamûﬁit
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pohled vûﬁících vzhÛru – od lidsk˘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 jedinû pokání pﬁed Bohem a víra
v JeÏí‰e Krista. ProtoÏe BoÏí milost
je dar, nedá se koupit, hﬁí‰ník ji dostává zadarmo od Boha. Lidé mohou mít nadûji ne proto, Ïe mají
odpustky, ale díky prolité krvi ukﬁiÏovaného Spasitele.
Jako archeologická v˘prava nalézá
poklady pohﬁbené pod nánosy nashromáÏdûn˘mi za celá staletí, tak
i reformace odhalila dávno zapomenuté 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. Reformace odmítla a opustila mnohá
nebiblická uãení, jako jsou napﬁíklad modlitby za mrtvé, uctívání svat˘ch a jejich ostatkÛ, slavení m‰e,
uctívání Marie, oãistec, zásluÏnické
skutky, svûcená voda, knûÏsk˘ celibát, rÛÏenec, inkvizice, transubstanciace (pﬁepodstatnûní), poslední
pomazání a závislost na tradici.
Protestant‰tí reformátoﬁi témûﬁ
jednotnû ztotoÏÀovali papeÏsk˘
systém s „ãlovûkem hﬁíchu“, „tajem203

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 autorita – papeÏ, koncil, církevní otcové, králové nebo vûdci – ovládat
svûdomí. KﬁesÈansk˘ svût se skuteãnû zaãal probírat ze spánku a nakonec byla v mnoha zemích vyhlá‰ena
náboÏenská svoboda.
Stagnující reformace
Reformace kﬁesÈanské církve nemûla
skonãit v ‰estnáctém století. Reformátoﬁi vykonali mnoho, ale neobjevili ve‰keré svûtlo, které bûhem staletí pohaslo. Vyvedli kﬁesÈanství z hluboké temnoty, ale pﬁesto jakoby stále
bylo ve stínu. Zlomili Ïeleznou ruku
stﬁedovûké církve, dali svûtu Bibli
a obnovili základy evangelia, ale nestaãili 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 biblická sobota a dal‰í (viz kapitoly 7, 14,
19 a 25 této knihy).
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Místo, aby reformace dále pokraãovala, 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 odmítla jít dál, neÏ ãemu vûﬁili první reformátoﬁi. Následkem toho protestantismus upadl do formalismu
a strnulosti a nadále pﬁeÏívaly omyly, kter˘ch se bylo tﬁeba zbavit. Plamen reformace postupnû pohasínal a protestantské církve se staly
chladn˘mi, formálními a samy potﬁebovaly reformu.
Poreformaãní éra sice byla naplnûna teologickou ãinností, ale duchovní pokrok byl jen velmi mal˘.
Frederic W. Farrar o tomto období
napsal: „Svobodu vystﬁídalo otroctví, obecné principy nahradily mizerné základy, pravda se zmûnila
v dogmatismus, nezávislost v tradici, náboÏenství v systém. Îivou úctu
k Písmu nahradila mrtvá teorie inspirace. Geniální ortodoxie uvolnila
místo Ïelezné uniformitû a Ïivotodárné my‰lení ustoupilo rozporuplné dialektice.“20 A aãkoli „reformace zlomila olovûné Ïezlo staré scholastiky“, zavedly protestantské církve
„novou scholastiku, jejíÏ hÛl byla
Ïelezná“.21 Robert M. Grant nazval
tento nov˘ scholastick˘ pﬁístup
„stejnû strnul˘m jako byla kaÏdá
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stﬁedovûká teologická struktura“.22
Protestanté „se prakticky sami spoutali 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 neoslovuje 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 pronásledování v prÛbûhu 1260 let uchovávali
nûkteﬁí vûﬁící stále ãistotu apo‰tolské církve. KdyÏ v roce 1798 skonãilo 1260 let pronásledování, ukázalo
se, Ïe drak nedokázal zcela vyhladit
vûrn˘ BoÏí lid. Proti tûmto lidem satan smûﬁoval své dal‰í zniãující útoky. Jak ﬁekl apo‰tol Jan: „Drak
v hnûvu vÛãi té Ïenû rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu (ostatku), proti tûm, kdo zachovávají pﬁikázání BoÏí a drÏí se
svûdectví JeÏí‰ova.“ (Zj 12,17)
Co je ostatek? KdyÏ apo‰tol Jan popisuje boj draka se Ïenou a jejími potomky, pouÏívá v˘raz „ostatní její
potomstvo“ (Zj 12,17). V˘raz vlastnû znamená „ti, kdo zÛstali“, „pozÛ-
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statek“. Bible pﬁedstavuje ostatek jako malou skupinu BoÏího lidu, která
navzdory pohromám, válkám a odpadnutí 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‰oval jeho slávu a vedl jeho lid, rozpt˘len˘ po celém svûtû, k jeho „svaté
hoﬁe Jeruzalému“, „hoﬁe Sijón“ (Iz
37,31.32; 66,20; srov. Zj 14,1). O lidech, kteﬁí byli takto shromáÏdûni
Písmo ﬁíká: „Ti následují Beránka,
kamkoli jde.“ (Zj 14,4)
Zj 12,17 popisuje poslední ostatek v Bohem vyvolené linii vûrn˘ch
vûﬁících – jeho oddan˘ch svûdkÛ
v posledních dnech pﬁed Kristov˘m
druh˘m pﬁíchodem. Jaké jsou charakteristické znaky ostatku?
Vlastnosti ostatku. Apo‰tol Jan popisuje ostatek v ãase konce velice konkrétnû. 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 závûreãné varování – poselství tﬁí andûlÛ ze
Zjevení 14 (Zj 14,6-12). I tato poselství obsahují popis ostatku. Jsou to
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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 vyznaãuje tím, Ïe má víru podobnou
té, kterou mûl JeÏí‰ Kristus. OdráÏí
JeÏí‰ovu neotﬁesitelnou dÛvûru v Boha a v autoritu Písma. Vûﬁí, Ïe JeÏí‰
Kristus je prorock˘ Mesiá‰, Syn BoÏí, kter˘ pﬁi‰el jako Spasitel svûta.
Tato víra zahrnuje v‰echny biblické
pravdy – ty, kter˘m Kristus vûﬁil
a které uãil. BoÏí ostatek bude hlásat vûãné evangelium o spasení na
základû víry v JeÏí‰e Krista. Bude varovat svût, Ïe nastává hodina BoÏího soudu a bude ostatní pﬁipravovat na setkání s Pánem, kter˘ má brzo pﬁijít. Zapojí se do celosvûtového
misijního úsilí vydat lidem svûdectví 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 jejich vyznáním, jinak je vyznání bezcenné. 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 poÏadavky, vãetnû v‰ech deseti pﬁikázání, 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 daru proroctví.
Tento dar Ducha se mûl projevovat v cel˘ch dûjinách církve, „aÏ bychom v‰ichni dosáhli jednoty víry
a poznání Syna BoÏího, a tak dorostli zralého lidství, mûﬁeno mírou
Kristovy plnosti“ (Ef 4,13). Dar proroctví je jedním z nejv˘znamnûj‰ích
znakÛ ostatku.
Prorocké vedení ãiní z ostatku
prorock˘ lid, kter˘ hlásá prorocké
poselství. Vûﬁící mají proroctví pochopit a zvûstovat. Pravda zjevená
církvi ostatku jí pomáhá splnit poslání pﬁipravit svût na KristÛv návrat
(viz kapitola 17 této knihy).
Vznik ostatku v posledních dnech. Bible naznaãuje, Ïe se ostatek objeví po
dobû velkého pronásledování (Zj
12,14-17). Události Francouzské revoluce, které otﬁásly svûtem, a které
vyústily v zajetí papeÏe na konci ob206

dobí 1260 let (v r. 1798), a také naplnûní tﬁí velk˘ch vesmírn˘ch znamení – pﬁi kter˘ch zemû, slunce,
mûsíc a hvûzdy svûdãily o blízkosti
Kristova návratu (viz kapitola 24 této knihy) – to v‰e vedlo k velkému
oÏivení zájmu o studium Bible.
Rychle se roz‰íﬁilo oãekávání bezprostﬁedního JeÏí‰ova pﬁíchodu. Po
celém svûtû mnoho kﬁesÈanÛ poznalo, Ïe nade‰la „doba konce“ (Da
12,4).27
Naplnûní biblick˘ch proroctví bûhem druhé poloviny osmnáctého
a první poloviny devatenáctého století dalo vzniknout silnému nadcírkevnímu hnutí, které se soustﬁedilo
na nadûji druhého pﬁíchodu. V kaÏdé církvi bylo moÏné nalézt jedince, kteﬁí uvûﬁili v blízk˘ KristÛv pﬁíchod – modlili se, pracovali a ãekali 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˘ pﬁíchod. Adventní probuzení bylo
skuteãnû biblické mezidenominaãní hnutí, které se soustﬁedilo na BoÏí slovo a adventní nadûji.
âím více studovali Bibli, tím více
byli pﬁesvûdãeni o tom, Ïe BÛh povolává „ostatek“, aby pokraãoval v nedokonãené reformaci kﬁesÈanské
církve. Sami ve sv˘ch církvích zakusili nedostatek pravého reformaãního
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ducha a nezájem o studium Bible
a pﬁípravu na druh˘ pﬁíchod. Pﬁi studiu Bible zji‰Èovali, Ïe zkou‰ky a zklamání, kter˘mi je BÛh provedl, v nich
probudily hlub‰í duchovní zku‰enost, která je spojila dohromady.
S vdûãností a pokorou pﬁijali za své
BoÏí povûﬁení, aby pokraãovali v reformaci, která církvi pﬁinesla tolik radosti a moci. Uvûdomovali si, Ïe takové poslání mohou úspû‰nû splnit
pouze díky Kristovû milosti a moci,
a Ïe není dÛvodem, aby se cítili jakkoli nadﬁazeni.
Poslání ostatku
Proroctví knihy Zjevení jasnû pﬁedstavují poslání ostatku. Trojandûlské poselství ze Zjevení 14,6-12 obsahuje poselství ostatku, které pﬁinese plnou a koneãnou obnovu
pravdy evangelia.28 Toto poselství tﬁí
andûlÛ obsahuje BoÏí odpovûì na
satanÛv svod, kter˘ se po svûtû roz‰íﬁí tûsnû pﬁed Kristov˘m návratem
(Zj 13,3.8.14-16). Hned po BoÏí poslední 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 zvûstoval vûãné evangelium obyvatelÛm
zemû, kaÏdé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocn˘m hlasem: ‘Bojte
207

se Boha a vzdejte jemu ãest, neboÈ
nastala hodina jeho soudu; pokleknûte pﬁed tím, kdo uãinil nebe, zemi, moﬁe i prameny vod.’“ (Zj
14,6.7)
První andûl pﬁedstavuje BoÏí ostatek, kter˘ svûtu nese vûãné evangelium. Toto evangelium je stejnou
dobrou zprávou o BoÏí nekoneãné
lásce, kterou hlásali dávní proroci,
ale také apo‰tolové (Îd 4,2). Ostatek nepﬁedstavuje nûjaké jiné evangelium – pouze potvrzuje, Ïe na
soudu mÛÏe b˘t hﬁí‰ník ospravedlnûn vírou a mÛÏe pﬁijmout Kristovu
spravedlnost.
Toto poselství vyz˘vá svût k pokání. Vybízí v‰echny, aby se „báli“,
uctívali Boha a vzdávali mu „slávu“
a ãest. Byli jsme stvoﬁeni proto, abychom sv˘mi slovy a ãiny vzdávali
Bohu ãest a slávu – „tím bude oslaven 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 novozákonní v˘zvu ke správcovství na‰ich
ÏivotÛ – „va‰e tûlo je chrámem
Ducha svatého“. Nemáme v˘sadní
právo na své tûlesné, morální a duchovní 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 jiného dûláte, v‰ecko ãiÀte k slávû BoÏí.“
(1 K 10,31)
Skuteãnost, Ïe „pﬁi‰la hodina jeho soudu“, ãiní v˘zvu k pokání velice naléhavou (viz kapitola 23 této
knihy). Ve Zj 14,7 je ﬁecké slovo
krisis pﬁeloÏeno jako „soud, souzení“, a ne jako „rozsudek“ (krima).
Vztahuje se na cel˘ proces soudu
vãetnû obÏaloby lidí pﬁed BoÏím
soudním tribunálem, zkoumání Ïivotních záznamÛ, rozsudek o osvobození nebo vinû a zahrnuje i udûlení vûãného Ïivota nebo rozsudek
smrti (viz Mt 16,27; ¤ 6,23; Zj
22,12). Poselství o hodinû soudu
také vyhla‰uje BoÏí soud nad kaÏd˘m odpadnutím (Da 7,9-11.26; Zj
17 a 18).
Poselství o soudu zvlá‰tû ukazuje
na dobu, kdy Kristus zahájil poslední 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 protikladu k poÏadavku uctívat ‰elmu
a její obraz (Zj 13,3.8.15). Brzy se
bude muset kaÏd˘ rozhodnout mezi pravou a nepravou bohosluÏbou –
mezi uctíváním Boha podle jeho
vÛle (ospravedlnûní z víry), nebo
podle své vÛle (ospravedlnûní ze
208

skutkÛ). Tím, Ïe jsme vyzváni, abychom poklekli „pﬁed tím, kdo uãinil nebe, zemi, moﬁe i prameny
vod“ (Zj 14,7; srov. Ex 20,11), upozorÀuje toto poselství na ãtvrté pﬁikázání. Vede lidi k pravému uctívání Stvoﬁitele, ke zku‰enosti, která
v sobû zahrnuje respektování památníku stvoﬁení – soboty, sedmého dne, Hospodinova dne odpoãinku, 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 pﬁedstavuje svûtu Krista jako Stvoﬁitele a Pána
biblické soboty. Ta je znamením
BoÏího stvoﬁení – znamením, na
které vût‰ina lidí zapomnûla.
BoÏí prozﬁetelností se zaãalo zvûstovat poselství, které obrací pozornost lidí k Bohu – Stvoﬁiteli tehdy, kdyÏ evoluãní filozofie dosáhla
obrovské popularity díky knize
Charlese Darwina O pÛvodu druhÛ
(1859). Hlásání poselství prvního
andûla je ochrannou zdí proti evoluãní teorii.
Nakonec tato v˘zva zahrnuje obnovu úcty k svatému BoÏímu zákonu, kter˘ po‰lapal „ãlovûk nepravosti“ (2 Te 2,3). BÛh mÛÏe b˘t
oslaven jedinû tehdy, pokud bude
obnovena pravá bohosluÏba a vûﬁící budou Ïít podle zásad BoÏího
království.
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Poselství druhého andûla
„Padl, padl velik˘ Babylón, kter˘
opojil v‰echny národy sv˘m smilstvím a dal jim pít z poháru hnûvu.“
(Zj 14,8)
Mûsto Babylón od poãátku dûjin
symbolizovalo otevﬁenou vzpouru
proti Bohu. Bábelská vûÏ se stala památníkem odpadnutí a symbolem
vzpoury (Gn 11,1-9). Neviditeln˘m
králem Babylóna byl Lucifer (satan) (Iz 14,4.12-14) a zdá se, Ïe pomocí tohoto mûsta chtûl uskuteãnit
svÛj hlavní plán – ovládnout lidstvo.
Spor mezi dobrem a zlem znázorÀuje v Bibli boj mezi BoÏím mûstem Jeruzalémem a satanov˘m mûstem Babylónem.
Bûhem prvních století kﬁesÈanství, kdy ¤ímané pronásledovali Ïidy
i kﬁesÈany, mluví kﬁesÈanská i Ïidovská literatura o mûstu ¤ímu jako
o Babylónu.29 Mnozí se domnívají,
Ïe apo‰tol Petr pouÏil jméno Babylón jako pseudonym pro ¤ím (1 Pt
5,13). V dÛsledku odpadnutí a pronásledování vût‰ina protestantÛ
v období reformace i po ní mluvila
o ﬁímské církvi jako o duchovním
Babylónu (Zj 17), kter˘ je nepﬁítelem 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 odpadlé náboÏenské organizace a jejich
209

vedení, pﬁedev‰ím v‰ak pﬁedstavuje
velké náboÏenské odpadlické spojení mezi ‰elmou a jejím obrazem,
které zpÛsobí závûreãnou krizi popsanou 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 dodrÏování jeho fale‰ného náboÏenského 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 svého 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 tragédii. 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 – evangelium o spravedlnosti skrze víru ve
Stvoﬁitele. Stejnû jako bûhem nûkolika 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 protestantismu od ãistoty a jednoduchosti vûãného evangelia o ospravedlnûní z víry, které reformace kdysi
tak mocnû nesla.
Poselství druhého andûla bude
s blíÏícím se koncem nab˘vat na dÛleÏitosti. Bude se blíÏit svému koneãnému naplnûní v dobû, kdy spojení
rÛzn˘ch náboÏensk˘ch organizací
odmítne poselství prvního andûla.
Poselství o pádu Babylóna se opakuje 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 skupinách, tvoﬁících souãásti Babylóna, 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 BoÏího rozhorlení, které BÛh nalévá
neﬁedûné do ãí‰e svého hnûvu; a bude muãen ohnûm a sírou pﬁed svat˘mi andûly a pﬁed Beránkem. A jeho muka neuhasnou na vûky vûkÛ
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a dnem ani nocí nedojde pokoje
ten, kdo kleká pﬁed ‰elmou a jejím
obrazem a nechal si vtisknout její
jméno. Zde se ukáÏe vytrvalost svat˘ch, kteﬁí zachovávají BoÏí pﬁikázání a vûrnost JeÏí‰i.“ (Zj 14,9-12)
Poselství prvního andûla zvûstuje
vûãné evangelium a v˘z˘vá k obnovení pravého uctívání Boha jako
Stvoﬁitele, protoÏe se pﬁiblíÏila hodina jeho soudu. Druh˘ andûl varuje pﬁed formami uctívání, které mají svÛj pÛvod v ãlovûku a jdou proti
jasnému BoÏímu pﬁíkazu. Tﬁetí andûl hlásá nejváÏnûj‰í BoÏí varování
pﬁed uctíváním ‰elmy a její sochy,
coÏ v‰ichni, kdo odmítli evangelium 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 nepravosti“ (2 Te 2,2-4) a prorok Daniel
jako „mal˘ roh“ (Da 7,8.20-25; 8,912). Socha (obraz) ‰elmy pﬁedstavuje takovou formu odpadlého náboÏenství, která se projeví v dobû,
kdy se církve, které ztratily pravého
ducha reformace, spojí se státem
proto, aby své uãení vnutily ostatním. V propojení církve a státu se
stanou dokonalou podobou té ‰elmy – odpadlé církve, která pravé vûﬁící pronásledovala po 1260 let.
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Proto ono pojmenování obraz (socha) – napodobenina – ‰elmy.
Poselství tﬁetího andûla obsahuje
nejváÏnûj‰í a nejhrozivûj‰í v˘strahu
Bible. Ukazuje, Ïe lidé, kteﬁí se bûhem poslední pozemské krize podﬁídí lidské autoritû, budou místo
Boha uctívat ‰elmu a její sochu. Bûhem 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 svolá nejstra‰nûj‰í soudy. Druhá skupina bude v nápadném kontrastu Ïít
skuteãn˘m evangeliem a „zachovávat pﬁikázání BoÏí a vûrnost JeÏí‰i“
(Zj 14,9.12). Závûreãn˘ spor se t˘ká
pravého a nepravého uctívání a skuteãného a fale‰ného evangelia. KdyÏ
se tento spor ve svûtû jasnû projeví,
pak lidé, kteﬁí odmítli BoÏí památník stvoﬁení – biblickou sobotu –
a rozhodli se zachovávat a ctít nedûli, i kdyÏ si plnû uvûdomovali, Ïe
to není den, kter˘ pro bohosluÏbu
urãil BÛh, obdrÏí „cejch (peãeÈ) ‰elmy“. Toto znamení je symbolem
vzpoury. ·elma si osobuje právo
zmûnit den bohosluÏby a poukazuje, Ïe si osobuje autoritu i nad BoÏím zákonem.32
Poselství tﬁetího andûla usmûrÀuje pozornost svûta na dÛsledky odmítání vûãného evangelia a BoÏího
poselství o obnovû pravého uctívá211

ní. Jasnû popisuje koneãn˘ v˘sledek
lidského rozhodnutí v otázce uctívání. Není to jednoduché rozhodnutí, protoÏe aÈ uÏ se ãlovûk rozhodne pro cokoli, bude vÏdy trpût.
Lidé, kteﬁí se ﬁídí BoÏí vÛlí, zakusí
hnûv draka (Zj 12,17) a nakonec budou v nebezpeãí smrti (Zj 13,15),
zatímco na ty, kdo se rozhodli klanût ‰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 nesou utrpení, jejich v˘sledek se li‰í.
Lidé, kteﬁí uctívají Stvoﬁitele, budou
vysvobozeni ze smrtelného hnûvu
draka a spolu s Beránkem se postaví na hoﬁe Sijón (Zj 14,1; 7,2.4). Ty,
kdo se klaní ‰elmû a jejímu obrazu,
postihne pln˘ BoÏí hnûv a v pﬁítomnosti svat˘ch andûlÛ a Beránka nakonec 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 zpÛsobem, kter˘ BÛh schválil; nebo si vybere ospravedlnûní ze skutkÛ a bude projevovat úctu zpÛsobem, kter˘
BÛh zakázal, ale kter˘ ‰elma a její
socha naopak vyÏadují – uctívání
podle lidského pojetí. BÛh tuto
druhou formu uctívání nemÛÏe pﬁijmout, protoÏe na první místo neklade BoÏí, ale lidská pﬁikázání. Ta-
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to forma usiluje o ospravedlnûní na
základû lidsk˘ch skutkÛ, ne skrze víru, která spoãívá v úplném odevzdání se Bohu jako Stvoﬁiteli, Vykupiteli a Obnoviteli. V tomto smyslu
je tedy poselství tﬁetího andûla poselstvím o ospravedlnûní z víry.
BÛh má své dûti ve v‰ech církvích.
Prostﬁednictvím církve ostatku v‰ak
hlásá poselství, které má obnovit jeho pravou bohosluÏbu. Volá svÛj
lid, aby vy‰el z odpadnutí a pﬁipravil 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 vykonat jedinû z BoÏí milosti.
Ve svûtle brzkého pﬁíchodu JeÏí‰e
Krista a nutnosti se pﬁipravit na setkání s ním promlouvá ke kaÏdému
z nás BoÏí naléhavá a milostivá v˘zva:
„Vyjdi, lide mÛj, z toho mûsta, nemûjte úãast na jeho hﬁí‰ích, aby vás
nestihly jeho pohromy. NeboÈ jeho
hﬁíchy se navr‰ily aÏ k nebi a BÛh nezapomnûl na jeho viny.“ (Zj 18,4.5)

Poznámky:

5.

1.

2.
3.
4.

Nûkteﬁí komentátoﬁi se shodují v tom, Ïe
pﬁekrásná záﬁe slunce, která obklopuje ãistou Ïenu (Zj 12,1), pﬁedstavuje svûtlo evangelia Nového zákona, které pozemské církvi
dávalo sílu a nad‰ení. Mûsíc, odráÏející svûtlo slunce, v˘stiÏnû symbolizuje odraz svûtla
evangelia Starého zákona v pﬁedpovûdích
a obﬁadech, které prorocky pﬁedznamenávaly kﬁíÏ i toho, kter˘ pﬁijde. Koruna s dvanácti hvûzdami symbolizuje koﬁeny církve
Starého zákona v praotcích dvanácti pokolení i rozvûtvení prostﬁednictvím dvanácti
apo‰tolÛ v Novém zákonû.
O pﬁepoãtu prorockého ãasu „rok za den“
hovoﬁí 4. kapitola této knihy.
SDA Bible Commentary, 4. sv., str. 835.
Název „papeÏ“ pochází z latinského slova papa, 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]).
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6.

7.

PapeÏství je moÏné definovat jako systém
náboÏenské vlády, kde má svrchovanou autoritu papeÏ.
Dopis, Justinian papeÏovi Janovi, cit. v dopise
PapeÏ Jan Justiniánovi; viz Codex Justinianus,
kniha I., ozn. 1,8, Corpus Juris Civilis, spol. Paulus 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.
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.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Viz napﬁ. heslo „persecution“ (pronásledování), 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.
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 nejvlivnûj‰í náboÏenskou mocí na svûtû.
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).
Leroy E. Froom, The Prophetic Faith of Our
Fathers (Washington, D.C.: Review and
Herald, 1948), 2. sv., str. 765-782.
Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of
Catholic Doctrine (St. Louis, MO: B. Herder
Book Co., 1957), str. 27.28.
TamtéÏ, str. 27.
Uãení o papeÏské neomylnosti bylo nejdﬁíve 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 vlastnosti 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 vztahuje na jeho oficiální v˘roky adresované
katolické církvi.
O nárocích ve prospûch papeÏství, viz napﬁ. 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 samotného, viz napﬁ. Encyclical Letter papeÏe
Lva XIII., 10. leden 1890 a 20. ãerven 1894
v The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII.
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16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.
32.

(New York, NY: Benziger Brothers, 1903),
str. 193.304. Viz také Source Book, str.
683.684.
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.
SDA Bible Commentary, 7. sv., str. 47.48.
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.
Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2. sv.,
str. 528-531.
TamtéÏ.
TamtéÏ.
Robert M. Grant, A Short History of
Interpretation of the Bible (Philadelphia, PA:
Fortress Press, 1984), str. 97.
Farrar, str. 361.
TamtéÏ., 363.
Grant, str. 97.
Farrar, str. 365.
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).
Srov. Damsteegt, „A Theology of Restoration“ (konferenãní pﬁíspûvek ke stému v˘roãí evangelizace, Andrews University, 4.
kvûten 1974).
Viz Midrash Rabbah on Canticles I. 6, 4;
Tertullian, Against Marcion, III, 13; Tertullian, Answer to the Jews, 9.
Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2. sv.,
str. 531.787.
SDA Bible Commentary, 7. sv., str. 828-831.
Katolická církev si osobuje právo na zmûnu
bohosluÏebného dne. „Otázka: Kter˘ den je
dnem odpoãinku? Odpovûì: Dnem odpoãinku je sobota. Otázka: Proã svûtíme nedûli místo soboty? Odpovûì: Nedûli svûtíme místo
soboty proto, Ïe katolická církev pﬁenesla
tento svátek ze soboty na nedûli.“ (Geiermann, str. 50). Viz také Source Book, str. 886.
Tento katechizmus dostal „apo‰tolské poÏehnání“ papeÏe Pia X., 25. leden 1910
(tamtéÏ).
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Církev je jedno tûlo s mnoha údy, které
BÛh povolává z kaÏdého národa, pokolení, jazyku a lidu. V Kristu jsme nové
stvoﬁení. Nesmí nás dûlit rasové, kulturní, vzdûlanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozen˘mi a nízk˘mi, bohat˘mi a chud˘mi, mezi muÏem a Ïenou. V‰ichni jsme si rovni
v Kristu, kter˘ nás jedním Duchem spojil se sebou a jednoho s druh˘m; nestrannû a bez v˘hrad si máme navzájem slouÏit. Díky zjevení JeÏí‰e Krista
v Písmu máme podíl na stejné víﬁe
a nadûji a hlásáme v‰em jednotné svûdectví. Tato jednota má svÛj zdroj v jednotû 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

Adventisté sedmého dne věří...
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Jednota
Kristova
těla
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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 poslední 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 království, a Ïe jeho praví následovníci se
stanou sluÏebníky, kteﬁí se budou
ochotnû obûtovat, aniÏ by ãekali
byÈ jen na podûkování, jako by dolehlo k hluch˘m u‰ím (L 17,10).
Dokonce i pﬁíklad, kter˘ jim dal
tím, Ïe se sklonil, aby jim umyl nohy, protoÏe nikdo z nich tuto práci
nebyl ochoten udûlat, jako by také
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
vyznûl naprázdno (viz kapitola 15
této knihy).
Pán JeÏí‰ je Láska. Zástupy následovníkÛ pﬁitahoval k sobû právû
sv˘m soucitem. Uãedníci nepochopili tuto nesobeckou lásku, protoÏe
zÛstávali v zajetí zakoﬁenûn˘ch pﬁedsudkÛ vÛãi tûm, kdo nebyli Ïidé, vÛãi Ïenám, „hﬁí‰níkÛm“ a chud˘m.
Tyto pﬁedsudky je natolik zaslepily,
Ïe nevidûli v‰e zahrnující Kristovu
lásku, kterou Pán projevoval dokonce 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 tradicemi, veﬁejn˘m mínûním a dokonce
ani rodinn˘mi pouty. Jeho neskonalá 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 pozná, kdo jsou kﬁesÈané – ne na základû jejich vyznání, ale proto, Ïe
budou zjevovat Kristovu lásku (viz
J 13,34.35).
Dokonce i v Getsemanské zahradû JeÏí‰ myslel pﬁedev‰ím na jednotu církve – na ty, kteﬁí pﬁi‰li „ze svûta“ (J 17,6). Prosil svého Otce o jednotu v církvi, podobnou té, která
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vládne mezi ním a Otcem. Pán JeÏí‰
se modlil, „aby v‰ichni [jeho následovníci] 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 poslal“ (J 17,21).
Taková jednota je nejmocnûj‰ím
svûdectvím církve, protoÏe je dÛkazem Kristovy nesobecké lásky k lidstvu. 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 lásky a jednoty? Co je jejím základem
a z ãeho se skládá? VyÏaduje jednotvárnost, nebo dovoluje rozmanitost? Jak jednota pÛsobí?
Jednota Ducha. Duch svat˘ je hybnou
silou, která stojí v pozadí jednoty.
Jím jsou vûﬁící vedeni do církve. Duchem jsou v‰ichni „pokﬁtûni v jedno tûlo“ (1 K 12,13). Tito pokﬁtûní
ãlenové mají Ïít v jednotû, kterou
apo‰tol Pavel popisuje jako „jednotu 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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Jednota Kristova tûla
jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna 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 slovo jeden zdÛrazÀuje naprostou jednotu, kterou mûl apo‰tol Pavel na
mysli.
Duch svat˘ povolává lidi z kaÏdého národa a rasy. V‰ichni se kﬁtem
stávají údy jednoho tûla – tûla Kristova, 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 Ïenou. 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 Krista“ (Tt 2,13). Tato nadûje je zdrojem pokoje a radosti a je silnou motivací pro jednotné svûdectví (Mt
24,14). Vede k promûnû, protoÏe
„kaÏd˘, kdo má tuto nadûji v nûho,
217

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‰ení (¤ 6,3-6), dokonale vyjadﬁuje tuto 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 trojjediného Boha. „Jsou rozdílná obdarování,
ale tent˘Ï Duch; rozdílné sluÏby, ale
tent˘Ï Pán; a rozdílná pÛsobení moci, ale tent˘Ï BÛh, kter˘ pÛsobí v‰ecko ve v‰ech.“ (1 K 12,4-6)
Rozsah jednoty. Vûﬁící proÏívají jednotu 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 svornû jednûmi ústy slavili Boha a Otce
na‰eho Pána JeÏí‰e Krista.“ (¤
15,5.6) „Prosím vás, bratﬁí, pro jméno na‰eho Pána JeÏí‰e Krista, abyste v‰ichni byli svorni a nemûli mezi
sebou roztrÏky, n˘brÏ abyste dosáhli
plné jednoty sm˘‰lení i pﬁesvûdãení.“ (1 K 1,10) „Îijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte 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 biblická jednota také uniformitu?
Jednota v rozmanitosti. Biblická jednota neznamená jednotvárnost. Biblick˘ obraz lidského tûla ukazuje, Ïe
jednota církve existuje v rozmanitosti.
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 rozmanitost, ze které má sbor uÏitek.
Ne v‰ichni ãlenové pﬁem˘‰lejí stejn˘m zpÛsobem a ne v‰ichni mají
pﬁedpoklady pro konání stejné práce. V‰ichni nicménû pracují pod
vedením stejného Ducha a budují
církev podle sv˘ch schopností dan˘ch Bohem.
Aby mohla církev splnit své poslání, musí se v ní uplatnit v‰echny dary. Tyto dary mohou spoleãnû splnit
evangelizaãní poslání. Úspûch církve nespoãívá v tom, Ïe budou v‰ichni ãlenové stejní a budou konat stej218

né dílo; jde spí‰e o to, aby ãlenové
konali Bohem svûﬁené úkoly.
V pﬁírodû ilustruje jednotu v rozmanitosti vinná réva a její ratolesti.
Pán JeÏí‰ pouÏil obraz vinné révy,
aby popsal jednotu vûﬁícího se sebou 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 kﬁesÈané jsou rozdílní. Pﬁesto mezi nimi
existuje jednota, protoÏe v‰ichni
pﬁijímají v˘Ïivu ze stejného zdroje
– vinného kmene. Jednotlivé ratolesti vinné révy jsou od sebe oddûlené, 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 stejného zdroje: sdílejí stejné Ïivotodárné hodnoty.
KﬁesÈanská jednota tedy závisí na
tom, jak jsou ãlenové spojeni s Kristem. Od nûj pﬁichází moc, která obnovuje kﬁesÈansk˘ Ïivot. On je zdrojem schopností a moci, která je nezbytná k tomu, aby církev splnila
svÛj úkol. Spojení kﬁesÈanÛ s Bohem formuje jejich vkus, zvyky a Ïivotní styl. V Kristu jsou v‰ichni ãlenové navzájem spojeni a mají úãast
na spoleãném poslání. Pokud mu
ãlenové zÛstávají vûrni, odumírá sobectví a vzniká kﬁesÈanská jednota,
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která jim umoÏÀuje vykonat poslání svûﬁené Kristem.
I kdyÏ mají lidé v církvi rozdílnou
povahu, v‰echny vede Kristus, kter˘
je Hlavou. Navzdory tomu, Ïe existuje 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 základem vûãné evangelium – jejich Ïivoty se vyznaãují zachováváním BoÏích pﬁikázání a vûrností JeÏí‰i (Zj
14,12). Spoleãnû svûtu hlásají BoÏí
pozvání ke spasení.
DÛleÏitost jednoty v církvi
Jednota je pro církev podstatnû dÛleÏitá. Bez ní církev nesplní své svaté poslání.
Jednota umocÀuje úsilí církve. Ve svûtû rozdûleném odli‰n˘mi názory
a spory je láska a jednota mezi ãleny církve, kteﬁí mají rozdíln˘ charakter, povahu a sklony, mocnûj‰ím
svûdectvím o poselství církve neÏ
cokoli jiného. Tato jednota poskytuje nesporn˘ dÛkaz o spojení vûﬁících s nebem a o platnosti jejich po219

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 nejvût‰í pﬁekáÏkou pﬁijetí kﬁesÈanství.
Opravdová jednota mezi vûﬁícími
vyluãuje takov˘ postoj. Pravá jednota je pro svût hlavním dÛkazem
Kristov˘ch slov, Ïe je jejich Spasitelem (J 17,23).
Jednota zjevuje skuteãnost BoÏího království. Skuteãnû sjednocená pozemská církev ukazuje, Ïe její ãlenové 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 blaho 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 ãlenové spojeni s Kristem i spolu navzájem a spoleãnû pracují na záchranû svûta. Jedinû tehdy jsou
v pravém slova smyslu „BoÏí spolupracovníci“ (1 K 3,9 PetrÛ).
KﬁesÈanská jednota je v˘zvou stále
se rozkládajícímu svûtu, zmítané-
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mu bezohledn˘m sobectvím. Jednotná 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 milují tak, jako je miloval Kristus.
Nádhern˘ a pozitivní dojem, kter˘
vyvolává sjednocená církev, lze pﬁirovnat k v˘konu orchestru. KdyÏ hudebníci tûsnû pﬁed pﬁíchodem dirigenta 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 pﬁipraven hrát pod jeho vedením. Pod
taktovkou svého dirigenta hraje orchestr nádhernou hudbu.
„Jednota v Kristovû tûle je hrou
nástroje mého Ïivota ve velkém orchestru povolan˘ch, kde v‰ichni
hrají pod taktovkou boÏského Dirigenta. Pod jeho vedením mÛÏeme
podle pÛvodní partitury stvoﬁení
pﬁednést lidstvu symfonii BoÏí lásky.“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 roli mají vûﬁící v tomto úsilí?
220

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 stﬁedu kola a jeho paprskÛm; ãím blíÏe
ãlenové (paprsky kola) pﬁicházejí
ke Kristu (stﬁed), tím více se pﬁibliÏují jeden ke druhému. „Tajemství
pravé jednoty v církvi a v rodinû nespoãívá v diplomacii, ve zpÛsobu vedení ani v nadlidském úsilí pﬁekonat obtíÏe – i kdyÏ je to v‰echno potﬁebné – ale v jednotû s Kristem.“2
Duch svat˘ sjednocuje. Duch svat˘ jako „Duch KristÛv“ a „Duch pravdy“
pﬁiná‰í jednotu.
1. Stﬁed jednoty. KdyÏ Duch svat˘
ovládne vûﬁící, umoÏÀuje jim pﬁekonat pﬁedsudky v oblasti kultury,
rasy, pohlaví, barvy pleti, národnosti 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 rozdílÛ a budou sjednoceni ve svém
poslání vyvy‰ovat Krista.
2. Úloha duchovních darÛ pro dosaÏení 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 vytvoﬁit „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 dokonale pﬁipravil k dílu sluÏby – k budování Kristova tûla, aÏ bychom
v‰ichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna BoÏího, a tak dorostli zralého 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 kdejakého uãení – lidskou fal‰í, chytráctvím
a lstiv˘m svádûním k bludu“ (Ef
4,14; viz kapitola 16 této knihy).
Prostﬁednictvím tûchto darÛ hlásají vûﬁící pravdu v lásce a rostou
v Krista, kter˘ je Hlavou církve –
221

rozvíjí dynamickou jednotu lásky.
Apo‰tol Pavel ﬁíká, Ïe z Krista „roste
celé tûlo, pevnû spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje
se v lásce podle toho, jak je kaÏdé
ãásti dáno“ (Ef 4,16).
3. Základ jednoty. Duch svat˘ pÛsobí 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 vypl˘vá, Ïe základem jednoty je pravda, jejímÏ stﬁedem je JeÏí‰ Kristus.
Posláním Ducha je uvést vûﬁící do
„pravdy, která je v JeÏí‰i“. Takové studium pravdy má sjednocující úãinek. Av‰ak samotné studium pro vytvoﬁení jednoty nestaãí. Pravou jednotu 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 pravdou; 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 srdce, zjemní, pozvedne a oãistí ná‰ Ïivot 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 Ducha svatého spojuje láska, tak také
ãlenové církve si budou vzájemnû
projevovat lásku. Kristus pﬁikázal
vûﬁícím, aby svou lásku k Bohu projevovali tím, Ïe budou milovat druhé 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 uãedníkÛm nové pﬁikázání: „To je mé pﬁikázání, abyste se milovali navzájem,
jako jsem já miloval vás.“ (J 15,12;
srov. 13,34) Jako by jim ﬁíkal: „Îádám 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, posmûch, bití, kﬁíÏ i smrt, kdyÏ to vyÏaduje 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, pﬁitáhnu v‰ecky k sobû.“ (J 12,32) VÏdyÈ
v tûle Kristovû jde o jednotu inkarnaãní, jednotu vûﬁících s Bohem
prostﬁednictvím Slova, které se sta222

lo tûlem. Tato jednota je také vztahová, protoÏe jde o jednotu vûﬁících zaloÏenou na jejich spoleãném
napojení na vinn˘ kmen – Krista.
A koneãnû, má také svÛj pÛvod na
golgotském kﬁíÏi: právû tam se projevila 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 potﬁebujeme 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 lidi na zemi. To znamená, Ïe miluje lidi ze v‰ech národností, ras a spoleãensk˘ch tﬁíd. Miluje v‰echny lidi
stejnû, bez ohledu na to, Ïe se od sebe li‰í. To je dÛvod, proã má jednota
svÛj pÛvod v Bohu. Lidsk˘ zúÏen˘ pohled 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 nûmu, mûl tím na mysli, Ïe pﬁitaÏlivá
moc toho, kter˘ trpûl nejvíce ze
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v‰ech lidí, pﬁinese jednotu jeho tûlu – církvi. V porovnání s hlubokou
propastí mezi nebem a námi, kterou 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 celého 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 sama od sebe. Vûﬁící musí udûlat nûco pro to, aby jí dosáhli.
1. Jednota v domovû. Ideálním místem, 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 nedosáhneme jednoty, pokud o ni nebudeme vûdomû usilovat. Nikdy si také 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 nepodstatn˘ch vûcech. Místo toho, abychom
se soustﬁedili na to, co nás rozdûlu223

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 námi mÛÏeme uskuteãÀovat jednotu
a soulad, kter˘ si BÛh pﬁeje.
3. Spolupráce pro dosaÏení spoleãného
cíle. Církev nebude jednotná, dokud nebude spoleãnû usilovat o hlásání 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 obnovu du‰e s obnovou tûla. A kdyÏ poslal 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 vykonávána nezávisle a nesmí se na ni soustﬁedit ve‰kerá pozornost. Na‰e práce pro záchranu lidí by se mûla vyznaãovat, stejnû jako v Kristov˘ch
dnech, vyváÏeností a spoluprácí.
Lidé, kteﬁí se zapojili do nejrÛznûj‰ích druhÛ práce v církvi, musí
úzce spolupracovat, pokud chtûjí
mocn˘m zpÛsobem zvûstovat svûtu
pozvání evangelia. Nûkteﬁí lidé mají 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˘ nebo mal˘. Spolupráce – ne soupeﬁení – je BoÏím plánem pro jeho celosvûtové dílo. Tak se jednota Kristova tûla stává projevem Kristovy
nesobecké lásky, která se tak velkolepû projevila na kﬁíÏi.
4. Rozvíjení globální perspektivy.
Církev neprojevuje pravou jednotu,
pokud aktivnû nebuduje BoÏí dílo
na celém svûtû. Církev by mûla uãinit v‰e, co je v jejích silách, aby se
vyhnula národnostnímu, kulturnímu nebo regionálnímu separatismu. Aby vûﬁící z rÛzn˘ch národÛ
dosáhli jednoty v názorech, zámûrech a ãinnosti, musí se spolu setkávat a vzájemnû si slouÏit. Církev
musí dbát na to, aby nepodporovala 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 nerozvíjely programy nebo se nepoﬁizovalo 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, sobûstaãnost, nadﬁazenost, pﬁedsudky,
kritika, pomlouvání a hledání chyb
mezi vûﬁícími podporuje v církvi
vznik nejednoty. âasto se za takov˘224

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 jednoho k druhému (1 J 4,9-11). BoÏí milost, zprostﬁedkovaná Duchem svat˘m, mÛÏe potlaãit moÏné zdroje nejednoty 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 – lásku, radost, pokoj, trpûlivost, laskavost, dobrotu, vûrnost, tichost a sebeovládání (Ga 5,22.23). To je úãinn˘ lék proti nejednotû.
Jakub upozorÀuje na jin˘ druh
nejednoty zaloÏené na tom, jak se
chováme k lidem, kteﬁí jsou bohatí
nebo zastávají vysoké postavení. Siln˘mi slovy odsuzuje stranictví:
„JestliÏe v‰ak nûkomu straníte, dopou‰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 nebeskému Otci draÏ‰í neÏ nejnepatrnûj‰í z BoÏích dûtí. Kristus takov˘
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postoj uvádí na pravou míru: „Cokoli jste uãinili jednomu z tûchto
m˘ch nepatrn˘ch bratﬁí, mnû jste
uãinili.“ (Mt 25,40) BÛh je pﬁedstaven v osobû toho nejmen‰ího stejnû
jako v ãlovûku s nejvût‰ím poÏehnáním. V‰ichni jsou jeho dûti a jsou
pro nûj stejnû dÛleÏití.

Ná‰ Pán, Syn ãlovûka, se stal bratrem 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.

Poznámky
1.

Benjamin F. Reaves, „What Unity Means to
Me“, Adventist Review, 4. prosince 1986, str. 20.
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2.

E. G. White, Adventist Home (Nashville, TN:
Southern Publishing Assn., 1952), str. 179.
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Kﬁtem vyznáváme svou víru ve smrt
a zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista a svûdãíme, Ïe jsme zemﬁeli hﬁíchu a chceme
Ïít nov˘m Ïivotem. Takto uznáváme
Krista za svého Pána a Spasitele, stáváme 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 pokání a koná se ponoﬁením do vody.
Kﬁest následuje po dÛkladném vyuãování 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

Adventisté sedmého dne věří...
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Křest
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Nyangwira, vûﬁící Ïena ze stﬁední
Afriky, nepovaÏovala kﬁest pouze za
otázku volby. Více neÏ rok se zájmem 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 byla zdrcena, pokraãovala dále ve studiu a brzy byla rozhodnuta nechat
se pokﬁtít.
Dﬁíve, neÏ ode‰la ke kﬁtu, Nyangwira uctivû poklekla pﬁed sv˘m
manÏelem a ﬁekla mu, Ïe bude pokﬁtûna. Vzal do ruky svÛj velk˘ loveck˘ 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 svému 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 vyplatí riskovat Ïivot? VyÏaduje BÛh skuteãnû kﬁest? Závisí spasení ãlovûka
na tom, zdali je pokﬁtûn?
JeÏí‰Ûv pﬁíklad. Jednoho dne opustil
Pán JeÏí‰ tesaﬁskou dílnu v Nazaretu, 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
228

v tom bránil: „Já bych mûl b˘t pokﬁtûn 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 projevem spravedlnosti, na které mohou 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, udûlat totéÏ.
JeÏí‰ovo pﬁikázání. Na konci své sluÏby Kristus pﬁikázal sv˘m uãedníkÛm: „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 pﬁikázal.“ (Mt 28,19.20)
Tímto povûﬁením Kristus jasnû
ukázal, Ïe vyÏaduje, aby byli pokﬁtûni 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 jméno trojjediného Boha. Jejich kﬁest
by mûl b˘t znamením toho, Ïe navázali osobní vztah s Kristem a zavázali 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 skonání tohoto vûku.“ (Mt 28,20)
Po Kristovû nanebevstoupení apo‰tolové zvûstovali nezbytnost a naléhavost kﬁtu (Sk 2,38; 10,48; 22,16).
Zástupy pﬁijímaly autoritu Otce,
Syna a Ducha svatého a nechávaly
se pokﬁtít. Tak se utváﬁela novozákonní církev.
Kﬁest a spasení. Kristus uãil, Ïe „kdo
uvûﬁí a pﬁijme nov˘ kﬁest, bude spasen“ (Mk 16,16). V apo‰tolské církvi následoval kﬁest automaticky poté, 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‰enost Noeho. Pﬁed potopou dosáhl
hﬁích takov˘ch rozmûrÛ, Ïe BÛh prostﬁednictvím Noeho varoval lidi, Ïe
pokud nebudou ãinit pokání, zahynou. Pouze osm lidí uvûﬁilo
a vstoupilo do archy; a tak „z vody bylo zachránûno jenom osm lidí. To je
pﬁedobraz kﬁtu, kter˘ nyní zachraÀuje nás. Nejde v nûm zajisté o odstranûní 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 zachránûni stejnû, jako byl Noe zachránûn skrze vodu. Samozﬁejmû,
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Ïe Noeho zachránil BÛh, ne voda
potopy. Analogicky je to krev Kristova, ne voda kﬁtu, která odstraÀuje
hﬁích vûﬁícího. „Ale kﬁest stejnû jako [Noemova] poslu‰nost, která se
projevila tím, Ïe vstoupil do archy,
je odpovûdí ‘dobrého svûdomí’ vÛãi Bohu. KdyÏ ãlovûk díky BoÏí moci odpoví, spasení, získané vzkﬁí‰ením JeÏí‰e Krista, se pro nûj stává
skuteãností.“3
Nicménû, i kdyÏ je kﬁest úzce spojen se spasením, pﬁesto spasení nezaruãuje.4 Pavel povaÏuje za symbolické znázornûní kﬁtu vyjití Izraele:5
„
Chtûl bych vám pﬁipomenout, bratﬁí, 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 MojÏí‰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, navzdory této zku‰enosti, „se vût‰ina
z nich Bohu nelíbila“ (1 K 10,5, Îilka). Podobnû ani dnes kﬁest automaticky nezaji‰Èuje spasení. Zku‰enost Izraele byla napsána „k napomenutí nám, které zastihl pﬁelom vûkÛ. A proto ten, kdo si myslí, Ïe stojí, aÈ si dá pozor, aby nepadl.“ (1 K 10,11.12)
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„Jeden kﬁest“
ZpÛsoby, jak˘mi se v rÛzn˘ch kﬁesÈansk˘ch církvích vykonává kﬁest, se
li‰í. Nûkteﬁí provádûjí kﬁest ponoﬁením; jiní pokropením nebo politím.
Znamením jednoty, kterou Duch
vná‰í do BoÏí církve, je obﬁad „jednoho 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 vztahuje na kﬁest vodou, je v nûm obsaÏena my‰lenka ponoﬁení nebo pohrouÏení 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. jako 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 ceremoniální neãistoty a není ho moÏné
pouÏít k ospravedlnûní kﬁtu politím.9 Podstatné jméno kﬁest Písmo
pouÏívá jak pro kﬁest vodou, tak
i pro Kristovu smrt (Mt 3,7; 20,22).
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J. K. Howard podot˘ká, Ïe Nov˘
zákon neposkytuje „Ïádn˘ dÛkaz, Ïe
by apo‰tolové kﬁtili pokropením; ve
skuteãnosti v‰echny doklady ukazují, Ïe tento zpÛsob byl zaveden pozdûji“.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 vyÏaduje „dostatek vody“.
Jan pokﬁtil Pána JeÏí‰e ponoﬁením. 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 ponoﬁením. KdyÏ evangelista Filip
kﬁtil etiopského dvoﬁana, oba „sestoupili do vody“ a „vystoupili z vody“ (Sk 8,38.39).
Kﬁest v dûjinách. V pﬁedkﬁesÈanském
období kﬁtili Ïidé své prozelyty ponoﬁením. Esejci v Kumránu také
kﬁtili ponoﬁením, a to jak své ãleny,
tak i novû obrácené.12
DÛkazem toho, Ïe prvokﬁesÈanská
církev kﬁtila ponoﬁením, jsou malby v katakombách a chrámech, mozaiky na podlahách, stûnách i stropech, 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˘ zpÛsob 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 jin˘ch zemích stále svûdãí o starobylosti 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 ponoﬁením.“ 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 vodou prorocky znázorÀoval jeho utrpení, smrt a pohﬁbení (Mk 10,38;
L 12,50); jeho vystoupení z vody naznaãovalo jeho následné vzkﬁí‰ení
(¤ 6,3-5).
Kﬁest by nemûl Ïádn˘ v˘znam jako
symbol Kristova utrpení „kdyby
kﬁesÈanská církev pouÏívala jin˘ zpÛsob kﬁtu neÏ ponoﬁení“. Proto „nejsilnûj‰ím argumentem pro kﬁest ponoﬁením je dÛvod teologick˘“.16
Symbol smrti hﬁíchu a Ïivota s Bohem.
Prostﬁednictvím kﬁtu vstupují vûﬁící
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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 pohﬁbeni 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 Krista JeÏí‰e“, „pokﬁtûni v jeho smrt“
a „kﬁtem pohﬁbeni ve smrt“. J. K. Howard poznamenává: „V symbolickém obﬁadu kﬁtu, má vûﬁící podíl
na Kristovû smrti, která se ve skuteãném smyslu stává jeho vlastní
smrtí; pak se vûﬁící podílí na
Kristovû vzkﬁí‰ení, která se stává zároveÀ 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 zbaveno moci a my uÏ hﬁíchu neotroãili.
VÏdyÈ ten, kdo zemﬁel, je vysvobozen 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 pohﬁbeni.“ (Ko 2,12) Tak jako po úmrtí
ãlovûka následuje jeho pohﬁbení,
stejnû tak vûﬁící sestupuje do vodního hrobu, kde je pohﬁben jeho star˘ Ïivot, kter˘ skonãil, kdyÏ pﬁijal
JeÏí‰e Krista.
Kﬁtem vûﬁící vyznává, Ïe se zﬁíká
svûta. V poslu‰nosti pﬁíkazu „‘vyjdûte z jejich stﬁedu a oddûlte se’, praví Hospodin a ‘niãeho neãistého se
nedot˘kejte’“ (2 K 6,17), vûﬁící veﬁejnû 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 znamením opravdového pokání. Vûﬁící
umírají svému pﬁestupování zákona
a získávají odpu‰tûní hﬁíchÛ oãi‰tûním krví JeÏí‰e Krista. Obﬁad kﬁtu je
v˘razem vnitﬁního oãi‰tûní – obmytí 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 jedinou nadûjí na vítûzství nad starou
pﬁirozeností je milost vzkﬁí‰eného
Pána. Právû on nám nabízí nov˘ duchovní Ïivot skrze oÏivující moc
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Ducha svatého. Tento nov˘ Ïivot
nás pozvedá na vy‰‰í úroveÀ lidské
zku‰enosti, dává nám nové hodnoty, nové cíle a nová pﬁání, jejichÏ
stﬁedem je vûrnost JeÏí‰i Kristu.
Jsme nov˘mi uãedníky na‰eho Spasitele a kﬁest je znamením na‰eho
uãednictví.
Symbol smluvního vztahu. Ve starozákonní dobû byla obﬁízka znamením
smluvního vztahu mezi Bohem
a Abrahamem (Gn 17,1-7).
Abrahamovská smlouva mûla rozmûr duchovní i národnostní. Obﬁízka byla znamením národní identity. 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 obﬁezán, mûl b˘t „vyobcován“ z BoÏího lidu, protoÏe poru‰il smlouvu
(Gn 17,14).
Skuteãnost, Ïe tato smlouva byla
uzavﬁena mezi Bohem a Abrahamem, dospûl˘m muÏem, ukazuje na
její duchovní rozmûr. Abrahamova
obﬁízka naznaãovala a potvrzovala
jeho pﬁedchozí zku‰enost ospravedlnûní z víry. Obﬁízka byla peãetí
„spravedlnosti z víry, kterou mûl je‰tû pﬁed obﬁízkou“ (¤ 4,11).
Ale samotná obﬁízka nezaruãovala vstup do skuteãného duchovního
rozmûru smlouvy. BoÏí poslové ãasto zdÛrazÀovali, Ïe duchovní obﬁíz-
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ku nemÛÏe nic nahradit. „ObﬁeÏte
tedy svá neobﬁezaná srdce a uÏ nebuìte 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 Mesiá‰e, poru‰ili svÛj smluvní vztah
s Bohem a pﬁestali mít v˘sadní postavení jako BoÏí vyvolen˘ lid (Da
9,24-27; viz kapitola 4. této knihy).
Aãkoli se BoÏí smlouva ani BoÏí zaslíbení nezmûnila, BÛh si vybral nov˘ lid. Duchovní Izrael zaujal místo
Ïidovského národa (Ga 3,27-29;
6,15.16).
Kristova smrt potvrdila novou
smlouvu. Lidé do této smlouvy vstupovali na základû duchovní obﬁízky –
odpovûìí víry na JeÏí‰ovu smírnou
smrt. KﬁesÈané mají „zvûstovat evangelium 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 základû 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 pÛsobena Duchem“ (¤ 2,28.29).
Tuto duchovní obﬁízku pﬁedstavuje kﬁest, jenÏ je znamením spás233

ného vztahu s Kristem. „V nûm jste
obﬁezáni obﬁízkou, která není udûlána lidskou rukou; obﬁízka Kristova je odloÏením celého nevykoupeného tûla. S Kristem jste byli ve kﬁtu
pohﬁbeni a spolu s ním také vzkﬁí‰eni vírou v Boha, jenÏ ho svou mocí vzkﬁísil z mrtv˘ch.“ (Ko 2,11.12)
„Tím, Ïe pokﬁtûn˘ ãlovûk svlékne
‘nevykoupené tûlo’ na základû duchovní obﬁízky, kterou vykonal Pán
JeÏí‰, ‘obléká Krista’ a vstupuje s ním
do smluvního vztahu. V dÛsledku
toho se na nûm mohou naplnit zaslíbení smlouvy.“18 „NeboÈ vy v‰ichni, kteﬁí jste byli pokﬁtûni v Krista,
také jste Krista oblékli. Jste-li
Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dûdicové toho, co BÛh zaslíbil.“ (Ga 3,27.29) Ti, kteﬁí vstoupili
do tohoto smluvního vztahu, proÏijí BoÏí uji‰tûní: „Budu jim Bohem a oni budou m˘m lidem.“ (Jr
31,33)
Symbol posvûcení ke sluÏbû pro Krista.
Na Pána JeÏí‰e byl pﬁi kﬁtu zvlá‰tním 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 následovalo vylití Ducha svatého po
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kﬁtu vodou. Stejnû i dnes, kdyÏ jsme
pokﬁtûni ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého, odevzdáváme se, posvûcujeme a sjednocujeme s trojjedin˘m Bohem k hlásání vûãného
evangelia.
Duch svat˘ nás pﬁipravuje pro tuto 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 neãistot „duchem soudu, duchem Ïhnoucím“ (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 hﬁíchu (Îd 12,29). Duch svat˘ oãistí Ïivoty v‰ech, kdo se mu odevzdají a odstraní jejich hﬁích.
Duch svat˘ potom obdaruje vûﬁící
sv˘mi dary. Jeho dary jsou „zvlá‰tním BoÏím obdarováním, které vûﬁící obdrÏí pﬁi kﬁtu, aby mohl slouÏit církvi a pomáhat lidem, kteﬁí je‰tû nepﬁijali Krista“.19 Kﬁest Duchem
svat˘m dal prvotní církvi moc vydávat svûdectví (Sk 1,5.8) a pouze tento 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 vyjadﬁuje, Ïe vûﬁící vstoupil do Kristova du234

chovního království.20 ProtoÏe kﬁest
sjednocuje nového vûﬁícího s Kristem, vÏdy mu také otevírá dveﬁe do
církve. Prostﬁednictvím kﬁtu Pán
pﬁipojuje nové uãedníky ke spoleãenství 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 Kristem a jeho církví k manÏelství.
V manÏelství by obû strany mûly velice dobﬁe znát svou zodpovûdnost
a závazky. Lidé, kteﬁí chtûjí b˘t pokﬁtûni, musí ve svém Ïivotû projevovat 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˘ zpÛsob záchrany z hﬁíchu. Kristus ﬁekl:
„Kdo uvûﬁí a pﬁijme kﬁest, bude spasen; kdo v‰ak neuvûﬁí, bude odsouzen.“ (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 dÛleÏitost 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 pﬁikázal.“ (Mt 28,19.20) Kdo chce b˘t
uãedníkem, musí b˘t dÛkladnû vyuãen.
Pokání. Apo‰tol Petr ﬁekl: „âiÀte
pokání, dej se kaÏd˘ pokﬁtít na jméno 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 posvûcují se pro nov˘ Ïivot s ním. Bez obrácení nemohou navázat osobní
vztah s JeÏí‰em Kristem. Pouze na
základû pokání mohou zemﬁít hﬁíchu – coÏ je pﬁedpokladem kﬁtu.
Ovoce pokání. Lidé, kteﬁí touÏí po
kﬁtu, musí vyznat víru a ãinit pokání. Ale pokud zároveÀ nenesou „ovoce 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
235

pﬁípravy na kﬁest by se mûli vzdát
nesprávného uãení a jednání. Ovoce 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 vztahu ke Kristu, nejsou je‰tû pﬁipraveni pﬁipojit se k církvi.22
Zkou‰ka kandidátÛ. Stát se ãlenem
církve znamená uãinit také urãit˘
duchovní krok; není to pouze otázka toho, mít jméno zaznamenané
v nûjaké knize. Pracovníci církve,
kteﬁí provádûjí kﬁest, nesou zodpovûdnost za urãení doby, kdy je ãlovûk pﬁipraven ke kﬁtu. Musí se ujistit
o tom, Ïe kandidát pochopil principy, které církev zastává, a jeho Ïivot je dÛkazem toho, Ïe je nov˘m
stvoﬁením a proÏívá radost v Pánu
JeÏí‰i.23
Pﬁesto v‰ak pracovníci církve musí dbát na to, aby neposuzovali pohnutky tûch, kdo chtûjí b˘t pokﬁtûni. „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 „pohﬁbeni za Ïiva“, protoÏe nezemﬁelo
jejich já. Tito lidé nepﬁijali nov˘ Ïivot 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 zaãleÀuje nové vûﬁící do církve na základû „znovuzrození“. Jejich obrácení 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 Ïeny“ (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. Beasley-Murray vyznává: „Je pro mne
nemoÏné rozpoznat ve kﬁtu dûtí
kﬁest novozákonní církve.“26
ProtoÏe kojenci a malé dûti nemohou proÏívat obrácení, nejsou
zpÛsobilí pro kﬁest. Znamená to tedy, Ïe jsou vylouãeni ze spoleãenství
nové smlouvy? Samozﬁejmû Ïe ne!
Pán JeÏí‰ je nevylouãil ze svého království milosti. VÏdyÈ ﬁekl: „Nechte
dûti a nebraÀte jim jít ke mnû; neboÈ takov˘m patﬁí království nebeské. 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 dovede aÏ ke kﬁtu.
JeÏí‰ova kladná odpovûì matkám, které k nûmu pﬁinesly své dû236

ti, aby jim poÏehnal, vedla ke vzniku poÏehnání dûtem. Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁiná‰ejí rodiãe své dûti do
církve, kde jsou odevzdány Bohu.
V kolika letech je ãlovûk pﬁipraven pro kﬁest? Lidé mohou b˘t pokﬁtûni, jestliÏe (1) jsou ve vûku, kdy
jiÏ dokáÏí pochopit v˘znam kﬁtu,
(2) odevzdali se Kristu a proÏili obrácení, (3) pochopili základní principy kﬁesÈanství a (4) porozumûli
v˘znamu ãlenství v církvi. âlovûk
ohroÏuje své spasení pouze za pﬁedpokladu, Ïe je ve vûku, ve kterém
nese za sebe odpovûdnost, a pﬁitom
odmítá vliv Ducha svatého.
ProtoÏe se duchovní zralost u jednotliv˘ch lidí daného vûku li‰í, nûkteﬁí lidé jsou pro kﬁest pﬁipraveni
v niÏ‰ím vûku neÏ ostatní. Nelze tedy 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 charakteru.
Ovoce kﬁtu
Prvoﬁad˘m ovocem, které kﬁest pﬁiná‰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
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BoÏí. K tomu smûﬁujte, a ne k pozemsk˘m vûcem.“ (Ko 3,1.2) Kﬁest
není tím vrcholn˘m cílem, kterého
by mûl kﬁesÈan dosáhnout. KdyÏ duchovnû rosteme, získáváme kﬁesÈanské dary milosti, abychom jimi slouÏili druh˘m podle BoÏího plánu
rÛstu: „Milost a pokoj aÈ se vám rozhojní poznáním Boha a JeÏí‰e, na‰eho Pána.“ (2 Pt 1,2) Pokud zÛstáváme 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 mÛÏe v na‰em Ïivotû po kﬁtu nastat.
Druh˘m ovocem je Ïivot pro
Kristovu církev. JiÏ nejsme osamocen˘mi jednotlivci; stali jsme se ãleny
Kristovy církve. Jako Ïivé kameny
tvoﬁíme BoÏí chrám (1 Pt 2,2-5). Stále máme zvlá‰tní vztah s Kristem, hlavou 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

le závazná. Kristus ustanovil dva obﬁady –
kﬁest a veãeﬁi Pánû. Obﬁad není svátostí, která pÛsobí jako opus operatum – není úkonem, kter˘ sám v sobû a sám ze sebe dává
milost a zaji‰Èuje spasení. Kﬁest a veãeﬁe
Pánû jsou svátostmi pouze ve smyslu latinského v˘razu sacramentum. Byla to pﬁísaha

Poznámky
1.
2.

spoleãenství, jehoÏ ãlenové nesou
odpovûdnost za novû pokﬁtûné (1 K
12,12-26). Tito novû pokﬁtûní se musí zapojit do spoleãn˘ch shromáÏdûní 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, abychom se ve spoleãenství tûla Kristova
pﬁipravili pro sluÏbu, a pak se vrátili
do svûta jako sluÏebníci, kteﬁí se podílí na Kristovû sluÏbû záchrany.
Praví uãedníci se nestáhnou ze svûta
do církve; do Kristova království jsme
se narodili jako misionáﬁi. Na‰e vûrnost smlouvû, uzavﬁené pﬁi kﬁtu, zahrnuje 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 hﬁíchÛ.“ (Sk 22,16)

S. M. Samuel, „A Brave African Wife“,
Review and Herald, 14. únor 1963, str. 19.
Obﬁad je ustanoven˘ symbolick˘ náboÏensk˘ ritus nebo slavnost, která objasÀuje stûÏejní pravdy evangelia a je v‰eobecnû a trva-
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5.
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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.
Jemison, Christian Beliefs, str. 244.
„Od poãátku Církev adventistÛ sedmého
dne, ve shodû se sv˘m protestantsk˘m dûdictvím, odmítla povaÏovat kﬁest za opus operatum, tedy za akt, kter˘ sám v sobû a sám ze sebe dává milost a zaji‰Èuje spasení.“ („Baptism“, SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 128)
SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 740.
Nûkdy vûﬁící, kteﬁí byli pokﬁtûni ponoﬁením, nabudou pﬁesvûdãení, Ïe by mûli b˘t
pokﬁtûni znovu. Je toto jejich pﬁání v rozporu 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 nûkolika uãedníky, kteﬁí byli pokﬁtûni Janem
Kﬁtitelem. ProÏili pokání a vyjádﬁili svou víru v pﬁicházejícího Mesiá‰e (Sk 19,1-5).
Tito uãedníci plnû nepochopili evangelium.
„KdyÏ pﬁijali JanÛv kﬁest, mûli je‰tû váÏné nedostatky. Ale kdyÏ pﬁi‰lo jasnûj‰í svûtlo, radostnû pﬁijali Krista jako svého Vykupitele. KdyÏ
pﬁijali ãist‰í víru, ukázala se i odpovídající zmûna 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 následovníkÛ proÏilo podobnou zku‰enost. KdyÏ ãlovûk jasnûji pochopí BoÏí vÛli, je postaven do
nového vztahu s Bohem. Objevuje nové povinnosti. Mnohé z vûcí, které vypadaly nevinnû nebo i chvályhodnû, se nyní zdá b˘t
hﬁí‰né... První kﬁest jiÏ tohoto ãlovûka neuspokojuje. 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 pﬁíhoda byla zaznamenána z popudu Ducha
svatého jako informativní pokyn pro církev.“ (E. White, Sketches From the Life of Paul
[Battle Creek, MI: Review and Herald,
1883], str. 132.133; viz také Církevní ﬁád ad-
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8.
9.

10.

11.
12.

13.

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 tûÏk˘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, Evangelism, str. 375).
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, nabrání 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˘znamem „ponoﬁit“. V podobenství o boháãi
a Lazarovi, Ïádá bohat˘ muÏ Abrahama, aÈ
po‰le Lazara, aby omoãil alespoÀ ‰piãku prstu 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).
George E. Rice, „Baptism: Union With
Christ“, Ministry, kvûten 1982, str. 20.
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.
J. K. Howard, New Testament Baptism (London: Pickering and Inglis Ltd., 1970),
str. 48.
Zv˘raznûní doplnûna.
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.
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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14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

tain View, Cal.: Pacific Press, 1965); William
L. Lampkin, A History of Immersion (Nashville: Broadman Press, 1962); Wolfred N.
Cotte, The Archeology of Baptism (London: Yates and Alexander, 1876).
Brown, Baptism Through the Centuries, str. 4990.
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.
„Baptism“, SDA Encyclopedia, rev. vyd., str. 128.
Howard, New Testament Baptism, str. 69.
G. E. Rice, „Baptism: Union With Christ“,
Ministry, kvûten 1982, str. 21.
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.
E. White v SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv.
6, str. 1075.
JestliÏe pro kﬁest existují urãité pﬁedpoklady, jak mÛÏe b˘t nûkdo „pokﬁtûn za mrtvého“? 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 neexistuje. 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 nevstanou, 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. Robertson 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
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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 ‰íﬁení 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 úãelová. 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. Haroldem 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 zemﬁeli ‘v Kristu’, zanikli, a bez nadûje na vzkﬁí‰ení jsme zoufalí a ubozí, zvlá‰tû ti, kdo
vstoupili do kﬁesÈanského spoleãenství a byli pokﬁtûni kvÛli tûm, kdo zemﬁeli v Kristu
v nadûji, Ïe se s nimi opût shledají.“ (Howard, „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).
Srov. Damsteegt, „Reaping the Harvest“,
Adventist Review, 22. ﬁíjen 1987, str. 15.
Viz Církevní ﬁád, str. 30.31.
E. White, Evangelism, str. 313.
Karl Barth, Church Dogmatics, pﬁel. G. W.
Bromiley (Edinburgh: T. and T. Clark,
1969), sv. 4/4, str. 179.
G. R. Beasley-Murray, Baptism in the New
Testament (Grand Rapids, MI.: Wm. B.
Eerdmans, 1973), str. 392.
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 pﬁítomen Kristus, kter˘ se setkává se sv˘m
lidem a posiluje ho. Svou úãastí radostnû zvûstujeme v˘znam Kristovy
smrti, dokud nepﬁijde. Pﬁíprava na tuto 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

Adventisté sedmého dne věří...
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S nohama pokryt˘ma prachem
vstoupili uãedníci do horní místnosti, aby tam slavili velikonoce. Nûkdo
pﬁipravil nádobu s vodou, umyvadlo
a lnûné plátno na obvyklé umytí nohou. Nikdo v‰ak nechtûl tuto podﬁadnou práci vykonat.
Pán JeÏí‰, vûdom si blízkosti své
smrti, zarmoucenû ﬁekl: „Velice
jsem touÏil jísti s vámi tohoto beránka, dﬁíve neÏ budu trpût. NeboÈ
vám pravím, Ïe ho jiÏ nebudu jíst,
dokud v‰e nedojde naplnûní v království BoÏím.“ (L 22,15.16)
Îárlivost, kterou uãedníci chovali
proti sobû, naplÀovala JeÏí‰ovo srdce smutkem. Uvûdomil si, Ïe se stále 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, jejich p˘cha a samolibost bránily
uãedníkÛm se pokoﬁit, zastoupit
práci sluÏebníka a um˘t nohy druh˘m. Pochopí nûkdy, Ïe v BoÏím
království se pravá velikost projevuje 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 uãedníkÛm um˘vat nohy. Jejich Mistr jako sluÏebník! Pochopili nevyslovenou 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 není vût‰í neÏ ten, kdo ho poslal. KdyÏ
to víte, blaze vám, jestliÏe to také ãiníte.“ (J 13,14-17)
Pán JeÏí‰ tedy ustanovil místo slavení Velikonoc obﬁad, kter˘ mûl
pﬁipomínat jeho velkou obûÈ – veãeﬁi Pánû. Vzal nekva‰en˘ chléb,
„poÏehnal, lámal a dával uãedníkÛm“ (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‰ichni. NeboÈ toto jest má krev, která
zpeãeÈuje smlouvu a prolévá se za
242

mnohé na odpu‰tûní hﬁíchÛ.’“ (Mt
26,27.28) „‘To ãiÀte, kdykoli budete 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 podávání symbolÛ tvoﬁí veãeﬁi Pánû. Oba
tyto obﬁady ustanovil Kristus proto,
aby nám umoÏnil vstoupit do spoleãenství 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‰en˘ch chlebÛ (Ex 12,15.19.20). Vûﬁící
tak musí ãinit pokání a vyznat v‰echny své hﬁíchy – vãetnû p˘chy, vzájemného soupeﬁení, Ïárlivosti, hnûvu
a sobectví – je‰tû pﬁedtím, neÏ mohou 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 obﬁad, 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 prozrazuje nejen nûco o Kristovû poslání, ale také o zku‰enosti tûch, kdo
se ho úãastní.
1. Památka Kristova pokoﬁení. Obﬁad 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 zpÛsob sluÏebníka, stal se jedním z lidí“
(Fp 2,7).
Pro BoÏího Syna bylo velmi poniÏující se tak nesobecky a láskyplnû
obûtovat, kdyÏ ho vût‰ina lidí, které
pﬁi‰el spasit, zavrhla. Bûhem Kristova Ïivota byl satan pevnû rozhodnut
neustále Krista zneuctívat. Jak˘m
pokoﬁením muselo pro JeÏí‰e b˘t
to, Ïe on, nevinn˘, byl ukﬁiÏován jako 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 pokory na mysl sv˘ch následovníkÛ.
Tím, Ïe Kristus z tohoto pﬁípravného úkonu uãinil obﬁad, uãí vûﬁící, aby je jejich vlídnost a láska vedla ke sluÏbû druh˘m. Obﬁad povzbuzuje ty, kdo pﬁem˘‰lí nad jeho
v˘znamem, aby s druh˘mi jednali
s pokorou a citlivû. Tím, Ïe se ﬁídí243

me Kristov˘m pﬁíkladem um˘vání
nohou, ztotoÏÀujeme se s ním a naplÀujeme slova: „SluÏte v lásce jedni druh˘m.“ (Ga 5,13)
Aãkoli úãast na tomto obﬁadu vede k pokoﬁe, není poniÏující. Pro
koho by nebylo pﬁedností se sklonit
pﬁed Kristem a um˘t jeho nohy, které byly pﬁibity na kﬁíÏi? Pán JeÏí‰ ﬁekl: „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 vykoupán, nepotﬁebuje neÏ nohy um˘t, neboÈ 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 znovu. 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 nohou je Kristus pﬁipravoval na úãast
pﬁi veãeﬁi Pánû. Kromû Jidá‰e, zrádce, byla jejich srdce oãi‰tûna od sobectví a p˘chy Kristovou milostí.
Byli spojeni ve vzájemné lásce.
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Prostﬁednictvím JeÏí‰ova nesobeckého ãinu se stali pokorn˘mi a byli
ochotni se od nûj uãit.
Stejnû jako uãedníci i my, kdyÏ pﬁijmeme Krista a jsme pokﬁtûni, jsme
oãi‰tûni jeho krví. Ve svém kﬁesÈanském 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, protoÏe „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 odpu‰tûní mezi vûﬁícími naznaãuje, Ïe
oãi‰tûní, které tento obﬁad symbolizuje, je skuteãnû úãinné. Pouze kdyÏ
sami odpou‰tíme, mÛÏeme také zakusit BoÏí odpu‰tûní. „NeboÈ jestliÏe odpustíte lidem jejich pﬁestoupení, i vám odpustí vá‰ nebesk˘
Otec; jestliÏe v‰ak neodpustíte lidem, ani vá‰ Otec vám neodpustí
va‰e pﬁestoupení.“ (Mt 6,14.15)
JeÏí‰ ﬁekl: „I vy máte jeden druhému nohy um˘vat.“ (J 13,14) Potﬁebujeme b˘t ochotni um˘vat nohy jeden
druhému, ale zároveÀ b˘t ochotni
nechat si nohy um˘t. Tím vyznává244

me, Ïe potﬁebujeme duchovní pomoc.
KdyÏ obﬁad skonãí, máme jistotu,
Ïe jsme ãistí, protoÏe na‰e hﬁíchy
byly obmyty. K˘m jsme obmyti? Kristem. 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 Kristovu lásku k jeho následovníkÛm –
„prokázal svou lásku k nim aÏ do
konce“ (J 13,1). KdyÏ Petr odmítl,
aby mu Pán umyl nohy, Kristus odpovûdûl: „JestliÏe tû neumyji, nebude‰ 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 navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“
(J 13,34) Poselství tohoto obﬁadu
je zﬁejmé: „SluÏte v lásce jedni druh˘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 námi nesouhlasí, tak nebudeme pociÈovat nadﬁazenost ani pﬁedpojatost. 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‰ichni, kteﬁí úãastí na tomto obﬁadu následují KristÛv pﬁíklad, urãit˘m zpÛsobem proÏijí, co znamená milovat
tak, jako JeÏí‰ Kristus. Taková láska
mÛÏe b˘t mocn˘m svûdectvím.
Budhistick˘ mnich jednou poÏádal misionáﬁe, aby mu navrhl nûjakou 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 pﬁíbûh ze 13. kapitoly Janova evangelia. Mnich „neﬁekl nic, kdyÏ jsem
ãetl,“ vypráví misionáﬁ, „ale pociÈoval jsem zvlá‰tní uctivé ticho a moc
ve chvíli, kdy text mluvil o JeÏí‰i, jak
um˘vá nohy sv˘m uãedníkÛm“. V této kultuﬁe diskutovat veﬁejnû o nûãem, co se t˘ká nohou, bylo povaÏováno za nevhodné.
„KdyÏ jsem doãetl, nastalo ticho.
Mnich se na mû nedÛvûﬁivû podíval
a ﬁekl: ‘Chcete tím ﬁíct, Ïe zakladatel va‰eho náboÏenství umyl nohy
sv˘m ÏákÛm?’
‘Ano,’ odpovûdûl jsem. Obvykle
klidná, zasnûná tváﬁ s vyholen˘m
oboãím a hlavou se ohromením zachmuﬁila. Mnich onûmûl a ani já
jsem se nezmohl na slovo. Nûkolikrát jsem ztûÏka polkl. Oba jsme byli uchváceni poutav˘m dûjem. KdyÏ
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jsem se na nûj upﬁenû podíval, nedÛvûﬁiv˘ v˘raz na jeho tváﬁi se zmûnil 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 podstatu 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 veãeﬁi Pánû, je pﬁíleÏitostí pro sebezpytování, vyznání hﬁíchÛ, urovnání
sporÛ a odpu‰tûní. Tím, Ïe vûﬁící pﬁijali uji‰tûní o oãi‰tûní Kristovou krví,
jsou pﬁipraveni vstoupit do zvlá‰tního spoleãenství s Bohem. Ke stolu
Pánû pﬁicházejí s radostí, protoÏe je
ozaﬁuje svûtlo spásy; nestojí ve stínu
kﬁíÏe, jsou pﬁipraveni oslavovat Kristovo vykupitelské vítûzství.
V˘znam veãeﬁe Pánû. Veãeﬁe Pánû nahrazuje velikonoãní slavnost staré
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smlouvy. Smysl velikonoãního svátku se naplnil, kdyÏ Kristus, velikonoãní Beránek, obûtoval svÛj Ïivot.
Pﬁed svou smrtí proto Kristus ustanovil nov˘ obﬁad – velkou slavnost
BoÏího lidu nové smlouvy. Koﬁeny
vût‰iny symbolÛ veãeﬁe Pánû tak sahají zpût aÏ ke slavení Velikonoc.
1. Pﬁipomínka vysvobození z hﬁíchu.
Stejnû jako velikonoãní svátky pﬁipomínaly Izraelskému národu vysvobození z otroctví v Egyptû, tak
i veãeﬁe Pánû pﬁipomíná vysvobození z duchovního Egypta, z otroctví
hﬁíchu.
Krev velikonoãního beránka, kterou byly pomazány veﬁeje a nadpraÏí domu, chránila obyvatele pﬁed
smrtí; jídlo z nûj jim dalo sílu utéci
z Egypta (Ex 12,3-8). Stejnû tak i Kristova obûÈ osvobozuje od smrti; vûﬁící
jsou zachránûni tím, Ïe pﬁijímají jeho 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 prohlásil: „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 nespravedlivého. Tento u‰lechtil˘ ãin naplnil poÏadavky zákona, kter˘ vyÏa246

duje smrt hﬁí‰níka; poskytl odpu‰tûní, pokoj a uji‰tûní vûãného Ïivota 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, pouÏíval 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 vyjádﬁení 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 svého tûla a krve. JeÏí‰ Kristus, prav˘
chléb, ﬁíká: „Chléb z nebe vám nedal 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 tuÏeb (J 6,50-54).
Velikonoãní chléb, kter˘ JeÏí‰ jedl, byl nekva‰en˘, podobnû i víno,
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které pil.7 Kvas (kvasnice), kter˘
zpÛsobuje, Ïe chléb kyne, byl povaÏován za symbol hﬁíchu (1 K 5,7.8)
a nemohl tedy pﬁedstavovat Beránka „bez vady a bez poskvrny“ (1 Pt
1,19).8 Pouze nekva‰en˘ chléb mohl znázorÀovat Kristovo bezhﬁí‰né
tûlo. Stejnû i nezkaÏen˘ plod vinné
révy – nekva‰ené víno – náleÏitû
symbolizuje neposkvrnûnou dokonalost 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 prostﬁednictvím 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 Ïivota, Bibli. V tomto slovû pﬁijímají Kristovu Ïivotodárnou moc. Pﬁi veãeﬁi
Pánû se také „sytíme“ Kristem, protoÏe skrze Ducha svatého pﬁijímáme jeho slovo. Z tohoto dÛvodu kaÏdé slavení veãeﬁe Pánû doprovází
i kázání BoÏího slova.
247

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. Struãnû ﬁeãeno, tato symbolika ukazuje,
Ïe „jsme závislí na Kristu v duchovním 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 vyjadﬁujeme 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 pevnosti církve. Tím ukazujeme na skuteãné spoleãenství s Kristem a mezi
sebou navzájem. Apo‰tol Pavel zdÛrazÀoval toto spoleãenství, kdyÏ ﬁekl: „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 jednom 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 stejného chleba, tak i v‰ichni vûﬁící,
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kteﬁí mají úãast na veãeﬁi Pánû, jsou
sjednoceni v Kristu, jehoÏ obûtované 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 Ducha svatého „setkává Kristus se sv˘m
lidem a dodává mu sílu svou pﬁítomností. 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 Krista, obdrÏí hojnosti poÏehnání. V‰ichni, kdo zanedbávají tyto pﬁíleÏitosti
sk˘tající BoÏí dary, utrpí ztrátu. O takov˘ch lidech je moÏno právem ﬁíci: ‘I vy jste ãisti, ale ne v‰ichni’.
(J 13,10)“12
Pﬁi stolu Pánû proÏíváme nejsilnûj‰í a nejhlub‰í vûdomí spoleãenství. Zde se v‰ichni setkáváme na
stejné úrovni, právû zde jsou odstranûny v‰echny dûlící bariéry. Zde
si uvûdomujeme, Ïe i kdyÏ je ve spoleãnosti mnoho vûcí, které nás rozdûlují, v Kristu máme v‰echno, co
potﬁebujeme, abychom byli sjednoceni. KdyÏ se JeÏí‰ se sv˘mi uãedníky dûlil o kalich, svûﬁil jim novou
smlouvu a ﬁekl: „Pijte z nûho v‰ich248

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 byla stará smlouva potvrzena krví
obûtních zvíﬁat (Ex 24,8), tak byla
nová smlouva potvrzena krví Kristovou. Pﬁi tomto obﬁadu vûﬁící obnovují svÛj slib vûrnosti svému Pánu
a znovu uznávají, Ïe jsou souãástí
úÏasné smlouvy, ve které se BÛh v JeÏí‰i Kristu spojil s lidstvem. Vûﬁící
mají dÛvod k oslavû, protoÏe se stali souãástí této smlouvy. Veãeﬁe Pánû je pﬁipomínkou, i podûkováním
za zpeãetûní vûãné smlouvy milosti.
Pﬁijatá poÏehnání jsou pﬁímo úmûrná víﬁe jejich úãastníkÛ.
3. Oãekávání druhého pﬁíchodu.
„Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete 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 Spasitelovu obûÈ a jeho druh˘ pﬁíchod –
spasení zaji‰tûné a spasení dovr‰ené. Prohla‰uje, Ïe Kristus je pﬁítomen 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. Zamûﬁuje na‰i víru na budoucí slavení veãeﬁe Pánû s na‰ím Spasitelem v BoÏím
království. Tato pﬁíleÏitost bude velkou slavností „svatby Beránkovy“
(Zj 19,9).
V pﬁípravû na tuto událost Kristus
radil: „Buìte pﬁipaveni a va‰e lampy aÈ hoﬁí. Buìte jako lidé, kteﬁí ãekají na svého pána, aÏ se vrátí ze
svatby, aby mu hned otevﬁeli, aÏ pﬁijde 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 Jeruzalémû. Tak dlouho ãekal na tuto pﬁíleÏitost a nyní je v‰echno pﬁipraveno. Vstává ze svého trÛnu a jde, aby
slouÏil. V‰echny naplní úÏas. Necítí
se hodni toho, aby jim Kristus slouÏil. Protestují slovy: „My budeme
slouÏit!“ Kristus v‰ak na tom ti‰e trvá a Ïádá je, aby se posadili.
„Nikdy nebyl Kristus na zemi vût‰ím neÏ pﬁi této památné pﬁíleÏitosti veãeﬁe Pánû, kdyÏ se stal sluÏebníkem, a tak pokoﬁil sám sebe. Kristova velikost v nebesích se projeví
v tom, Ïe bude slouÏit svat˘m.“13 Veãeﬁe Pánû ukazuje na vyvrcholení
249

oãekávání, na radost z budoucí slávy, která bude vycházet z osobního
spoleãenství s Kristem v jeho vûãném království.
Pﬁedpoklady pro úãast. Pro kﬁesÈanskou víru mají v˘znam dva velké obﬁady – kﬁest a veãeﬁe Pánû. První je
branou do církve, z druhého obﬁadu mají uÏitek ti, kdo jiÏ ãleny církve jsou.14 Pán JeÏí‰ veãeﬁi Pánû vysluhoval pouze sv˘m následovníkÛm,
a proto je urãena pouze vûﬁícím
kﬁesÈanÛm. Dokud dûti nejsou pokﬁtûné, zpravidla se tohoto obﬁadu
neúãastní.15
Písmo nabádá vûﬁící, aby tento
obﬁad slavili s náleÏitou úctou k Pánu, 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 nedostatek 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 „nerozpoznává, Ïe jde o tûlo Pánû“ (1 K 11,29).
Takov˘ ãlovûk nedokáÏe rozli‰it mezi obyãejnou stravou a mezi posvûcen˘mi symboly, které pﬁedstavují
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Kristovu smírnou smrt. „Vûﬁící by
nemûli tento obﬁad povaÏovat pouze za vzpomínkovou slavnost historické události. Je takovou slavností,
ale znamená je‰tû mnohem víc. Pﬁipomíná cenu, kterou BÛh zaplatil za
hﬁích, i to, nakolik je ãlovûk svému
Spasiteli zavázán. Je to prostﬁedek,
kter˘ vûﬁícímu stále pﬁipomíná jeho povinnost veﬁejnû svûdãit o své víﬁe ve smírãí smrt Syna BoÏího.“17
Ve svûtle tûchto napomenutí radí Pavel vûﬁícím, „nechÈ kaÏd˘ sám
sebe zkoumá“ je‰tû dﬁíve, neÏ se
úãastní veãeﬁe Pánû (1 K 11,28).
KaÏd˘ by mûl s modlitbou zkoumat svou kﬁesÈanskou zku‰enost,
vyznat své hﬁíchy a obnovit naru‰ené vztahy.
Zku‰enost adventních prÛkopníkÛ ukazuje, jak˘m poÏehnáním se
mÛÏe takové zkoumání stát: „KdyÏ
na‰ich ãlenÛ bylo je‰tû málo, veãeﬁe
Pánû byla velmi blahodárnou pﬁíleÏitostí. V pátek, kaÏd˘ ãlen usiloval
o to, aby odstranil v‰e, co by ho oddûlovalo od jeho bratﬁí, sester a od
Boha. Vûﬁící dÛkladnû zkoumali svá

Poznámky
1.

2.

srdce, upﬁímnû se modlili, aby jim
BÛh zjevil skryté hﬁíchy; vyznávali
nepoctivost v obchodování, nerozumná a ukvapenû vyslovená slova
a oblíbené hﬁíchy. Pán se k nám pﬁiblíÏil, a my jsme byli posíleni a velmi povzbuzeni.“18
Sebezkoumání je osobní záleÏitostí 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 ãlovûka od úãasti (1 K 5,11), JeÏí‰ sám
stoloval s Jidá‰em, kter˘ byl navenek jeho uãedníkem, ale uvnitﬁ zlodûj a zrádce.
To, co ãlovûka ãiní zpÛsobilého
k úãasti na veãeﬁi Pánû, je stav srdce – 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 Pánû. V‰ichni jsou pozváni slavit velk˘
svátek nové smlouvy; svou úãastí mohou totiÏ svûdãit, Ïe pﬁijímají Krista
jako osobního Spasitele.19

3.

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.
TamtéÏ, str. 458-459.
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Mezi kﬁtem a veãeﬁí Pánû existuje urãit˘
vztah. Dﬁíve, neÏ vstoupíme do církve, musíme b˘t pokﬁtûni. Um˘vání nohou slouÏí lidem, kteﬁí jiÏ jsou ãleny církve. Bûhem tohoto obﬁadu mÛÏeme dÛkladnû uvaÏovat
o svém kﬁestním slibu.
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4.

5.
6.

7.

8.

Viz C. Mervyn Maxwell, „A Fellowship of
Forgiveness“, Review and Herald, 29. ãerven
1961, str. 6.7.
Jon Dybdahl, Missions: A Two-Way Street
(Boise, ID: Pacific Press, 1986), str. 28.
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.
Z pﬁedpokladu, Ïe lidé v biblick˘ch dobách
v teplém izraelském podnebí nemohli uchovat hroznovou ‰Èávu del‰í dobu, tj. od doby
sbírání hroznÛ aÏ do slavení Velikonoc na jaﬁe, se odvozuje jako samozﬁejmost, Ïe Ïidé
pili pﬁi slavení Velikonoc kva‰ené víno. Taková domnûnka je v‰ak nepodloÏená. Ve starovûkém svûtû se ovocné ‰Èávy pomocí nejrÛznûj‰ích metod uchovávaly po znaãnû dlouhou dobu v nekva‰eném stavu. Jedna z metod
spoãívala v tom, Ïe se hroznová ‰Èáva vaﬁením
zahu‰Èovala na sirup, a kdyÏ se koncentrovaná ‰Èáva uchovávala na chladném místû, nezkvasila. Pouh˘m rozﬁedûním vodou vzniklo
nealkoholické „sladké víno“. Viz William
Patton, Bible Wines – Laws Fermentation (Oklahoma 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. 7477; 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).
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 oinos mÛÏe vztahovat na víno kva‰ené i nekva-
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

‰ené, v˘raz plod vinné révy se t˘ká ãisté
hroznové ‰Èávy – vhodn˘ symbol Kristovy krve, protoÏe Kristus sám sebe naz˘val „prav˘m vinn˘m kmenem“ (J 15,1).
Kvasinky zpÛsobují zkva‰ení hroznové ‰Èávy.
Jsou volnû pﬁená‰eny vzduchem nebo hmyzem, aÏ nakonec pﬁilnou na voskov˘ povrch
hroznÛ. Lisováním hroznÛ se smíchají se ‰Èávou. Pﬁi pokojové teplotû se pak rychle mnoÏí 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).
R. Rice, Reign of God, str. 303.
SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 746.
E. Whiteová, Touha vûkÛ, str. 464.465; srov.
str. 467.
M. L. Andreasen, „The Ordinances of the
Lord’s House“, Ministry, leden 1947, str. 44.46.
Srov. E. White, Evangelism (Washington, D.
C.: Review and Herald, 1946), str. 273.
Viz napﬁ. Frank Holbrook, „For Members
Only?“ Ministry, únor 1987, str. 13.
SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 765.
TamtéÏ.
E. White, Evangelism, str. 274; srov. SDA Bible
Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 765.
Bible neurãuje, jak ãasto by se mûla veãeﬁe
Pánû slavit (viz 1 K 11,25.26). Adventisté následovali praxi mnoha protestantÛ a slaví tento obﬁad ãtyﬁikrát roãnû. „První adventisté pﬁijali tento ãtvrtletní systém, protoÏe mûli dojem, Ïe pﬁi ãastûj‰ím slavení veãeﬁe Pánû by
vzniklo nebezpeãí formálnosti a lidé by si pﬁestali uvûdomovat váÏnost tohoto obﬁadu.“ Zdá
se, Ïe toto ﬁe‰ení je stﬁední cestou mezi slavením 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 kaÏdé dobû duchovní dary, které má kaÏd˘
ãlen s láskou pouÏít ve sluÏbû pro spoleãné dobro církve a lidstva. PÛsobením Ducha svatého, kter˘ obdarovává
kaÏdého ãlena podle své vÛle, projevují se tyto dary ve schopnostech i sluÏebnostech, které církev potﬁebuje pro splnûní Bohem urãen˘ch povinností. Podle
Písma patﬁí mezi dary Ducha: víra,
uzdravování, proroctví, zvûstování, vyuãování, spravování, smiﬁování, milosrdenství, sebeobûtavá sluÏba, laskavá
ochota pomáhat lidem a povzbuzovat
je. Nûkteré ãleny církve BÛh povolal
a Duchem uschopnil pro splnûní pastoraãních, 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. PouÏívají-li ãlenové tyto dary jako vûrní hospodáﬁi 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‰emu stvoﬁení.“ (Mk 16,15)
Do celého svûta? V‰emu stvoﬁení?
Uãedníci to museli povaÏovat za nemoÏn˘ 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 sestoupí, 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 strávili uãedníci mnoho ãasu na modlitbû. Neshody a Ïárlivost, které je pro253
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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 pﬁipravil 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).

Kristus dal hﬁivny kaÏdému sluÏebníku podle jeho schopností a urãil „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 církvi o Letnicích. Pavel ﬁekl: „Vystoupil 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 umoÏÀují církvi vykonat svûﬁené dílo.

Dary Ducha svatého
Úãel duchovních darÛ
Kristus objasnil v˘znam darÛ Ducha
svatého v tomto podobenství: „Bude tomu, jako kdyÏ ãlovûk, kter˘ se
chystal na cestu, zavolal své sluÏebníky a svûﬁil jim svÛj majetek; jednomu 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. „SluÏebníci“ 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).
254

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 rozdûlením, které vzniklo v korintském
sboru, pí‰e Korintsk˘m o pravé
podstatû tûchto darÛ a o tom, jak
mají slouÏit. Duchovní dary, jak vysvûtluje, jsou dary milosti. Od stejného Ducha pochází „rozdílná obdarování“, 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 vûﬁícímu – pro vzdûlání a budování církve. Potﬁeba BoÏího díla urãuje, jak˘
dar Duch dá a komu. V‰ichni nedostávají 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 vykládat jazyky. „To v‰echno pÛsobí
jeden a t˘Ï Duch, kter˘ udûluje kaÏdému zvlá‰tní dar, jak sám chce.“
(ver‰ 11)
Vdûãnost za pÛsobení darÛ v církvi patﬁí Dárci, ne ãlovûku, kter˘ tímto darem slouÏí. Dary jsou urãené
církvi, a ne jednotlivcÛm, proto by
je lidé nemûli povaÏovat za své osobní 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 postavení.
1. Model pÛsobení. Aby objasnil
soulad, kter˘ panuje mezi rozdíln˘255

mi dary, pouÏívá Pavel obraz lidského tûla. Tûlo má mnoho údÛ a kaÏd˘ 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: „Nepotﬁebuji tû!“ V‰echny jsou na sobû
vzájemnû závislé „a právû ty údy tûla, které se zdají ménû v˘znamné,
jsou nezbytné, a které pokládáme
za ménû ãestné, tûm prokazujeme
zvlá‰tní ãest, a neslu‰né slu‰nûji zahalujeme, jak to na‰e slu‰né údy nepotﬁebují. BÛh zaﬁídil tûlo tak, Ïe
pﬁehlíÏen˘m údÛm dal hojnûj‰í
ãest.“ (ver‰e 21-24)
Selhání jakéhokoli orgánu postihne celé tûlo. Pokud by tûlo nemûlo mozek, nepracoval by ani Ïaludek, 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 nemÛÏe 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 duchovních darÛ církvi bylo, „aby v tû-
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le nedo‰lo k roztrÏce“, aby díky nim
vznikl duch jednoty a vzájemné dÛvûry, a aby „údy shodnû peãovaly jeden 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 hodnotû kaÏdého duchovního daru,
jmenuje nûkteré z nich: „A nûkter˘m urãil BÛh místo v církvi: ustanovil pﬁednû apo‰toly, za druhé proroky, za tﬁetí uãitele; potom (udûlil)
dar zázrakÛ, potom dary uzdravování, 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 dary!“ (1 K 12,31) Má na mysli ty, které jsou pro církev nejuÏiteãnûj‰í.2
2. Nezbytn˘ rozmûr darÛ. Dary Ducha svatého v‰ak samy o sobû nestaãí. 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 spravedlnost, které s sebou láska pﬁiná‰í (viz Ga 5,22.23; Ef 5,9). I kdyÏ
proroctví pomine, jazyky ustanou
256

a poznání bude pﬁekonáno, víra, nadûje 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‰enûj‰í druh lásky, kter˘ uznává nûco
hodnotného v osobû nebo pﬁedmûtu, 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 duchovních darÛ také tuto nesobeckou lásku. „DrÏte se lásky a usilujte
o duchovní dary.“ (1 K 14,1)
Îivot k BoÏí slávû. Pavel mluví o duchovních darech také v listu ¤ímanÛm. Vyz˘vá v‰echny vûﬁící, aby Ïili
k BoÏí slávû (¤ 11,36 – 12,2). PouÏívá znovu symboliku údÛ tûla, aby
znázornil rozmanitost, ale souãasnû i jednotu, kterou se vyznaãují vûﬁící, 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 jeho duchovní vliv, a tím vût‰í by mûla b˘t i jeho závislost na Bohu.
V této kapitole Pavel jmenuje následující 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). Naléhavost doby vyÏaduje, aby vûﬁící
pouÏívali své duchovní dary. ¤ekl:
„KaÏd˘ aÈ slouÏí druh˘m tím darem milosti, kter˘ pﬁijal; tak budete dobr˘mi správci milosti BoÏí
v její rozmanitosti.“ (ver‰ 10) Stejnû jako apo‰tol Pavel i Petr uãil, Ïe
úãelem duchovních darÛ není vyvy‰ování sebe sama, ale „aby se v‰ecko dûlo k oslavû BoÏí“ (ver‰ 11).
Také Petr spojuje lásku s duchovními dary (ver‰ 8).
RÛst církve. Apo‰tol Pavel ve své tﬁetí a závûreãné diskusi o duchovních
darech naléhavû Ïádá vûﬁící, aby tomu povolání, kterého se jim dostalo „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 milost podle míry Kristova obdarování“ (ver‰ 7).
257

Kristus sám „jedny povolal za
apo‰toly, jiné za proroky, jiné za zvûstovatele evangelia, jiné za past˘ﬁe
a uãitele, aby své vyvolené dokonale
pﬁipravil k dílu sluÏby – k budování
Kristova tûla, aÏ bychom v‰ichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna
BoÏího, a tak dorostli zralého lidství, mûﬁeno mírou Kristovy plnosti.“ (ver‰e 11-13) Ti, kteﬁí pﬁijali duchovní dary, by mûli slouÏit pﬁedev‰ím vûﬁícím a pﬁipravovat je na
rÛzné druhy sluÏby, podle toho, jaké dary obdrÏeli. To církev buduje
a vede k dosaÏení zralosti mûﬁeno
mírou Kristovy plnosti.
Tyto sluÏebnosti upevÀují duchovní stabilitu a posilují schopnost
bránit církev proti fale‰nému uãení. „Pak uÏ nebudeme nedospûlí,
nebudeme zmítáni a uná‰eni závanem 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‰ejí 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 dáno.“ (ver‰ 16) Aby církev rostla podle BoÏího zámûru, musí kaÏd˘
ãlen pouÏívat dary milosti, které
mu BÛh dal.

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 258

Adventisté sedmého dne vûﬁí
V˘sledkem bude, Ïe církev poroste ve dvou smûrech – bude proÏívat
poãetní rÛst ãlenÛ a zároveÀ nárÛst
jednotliv˘ch duchovních darÛ. Láska je souãástí tohoto povolání, protoÏe 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 nasyceni. Církev, „lid náleÏející Bohu“ (1 Pt
2,9), tvoﬁí jak kazatelé, tak i laici.
V‰ichni spoleãnû nesou zodpovûdnost za blaho církve a její rozkvût.
Jsou povoláni ke spolupráci, kaÏd˘
podle svého zvlá‰tního daru, kter˘
mu dal Kristus. V˘sledkem rozdílnosti darÛ jsou rozmanité sluÏebnosti, které vydávají spoleãné svûdectví, 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 duchovních darech vkládá zodpovûdnost
za vzdûlávání sboru na bedra kazatele. BÛh povolal apo‰toly, proroky,
evangelisty, kazatele a uãitele, aby
pﬁipravili jeho lid ke sluÏbû. „Kazatelé by se nemûli vûnovat práci, kte258

rou má konat sbor, tím se vyãerpávají a brání druh˘m konat jejich povinnost. Mûli by uãit ãleny, jak pracovat 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 svûﬁené dary.
Duchovní dary a misie. BÛh dává duchovní dary pro uÏitek celého tûla,
ne pouze pro uÏitek jednotliv˘m ãlenÛm, kteﬁí je pﬁijímají. Právû tak, jako vûﬁící nepﬁijímá dary pro vlastní
uÏitek, ani církev nepﬁijímá v‰echny
dary Ducha jen pro vlastní prospûch. BÛh obdaﬁil církev duchovními 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 dává ãlovûku dary, jeÏ se shodují s jeho
pﬁirozen˘mi schopnostmi, aãkoli pﬁirozené schopnosti nejsou samy o sobû duchovními dary. âlovûk získává
Ducha svatého znovuzrozením.
Musíme se znovuzrodit, abychom
byli obdaﬁeni duchovními dary.
Jednota v rozmanitosti, ne jednotvárnost. Nûkteﬁí kﬁesÈané se snaÏí pﬁi-
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mût druhé k tomu, aby byli stejní jako jsou oni. To je ale lidské jednání,
a ne BoÏí plán. O doplÀující povaze
duchovních darÛ svûdãí skuteãnost,
Ïe církev i pﬁes rozmanitost darÛ zÛstává jednotná. Pokrok BoÏí církve
tedy závisí na kaÏdém vûﬁícím. BoÏím zámûrem je, aby se v‰echny dary, sluÏebnosti i aktivity spojily
v církvi pﬁi budování spoleãného
díla, jeÏ staví na základech, které poloÏila církev v minulosti. V JeÏí‰i Kristu, úhelném kameni, „je celá stavba
pevnû spojena a roste v chrám, posvûcen˘ v Pánu“ (Ef 2,21).
Úãelem darÛ je svûdecká sluÏba. Vûﬁící dostávají rozmanité dary, coÏ ukazuje na to, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má osobní sluÏbu. Pﬁesto by kaÏd˘ vûﬁící mûl
b˘t schopen vydat svûdectví o své víﬁe, 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. Vûﬁící, kteﬁí odmítnou pouÏívat své duchovní dary, zjistí nejen, Ïe jejich
duchovní dary pomalu zakrní, ale
také, Ïe riskují svÛj vûãn˘ Ïivot. Ve
svém laskavém zájmu JeÏí‰ váÏnû varuje, Ïe sluÏebník, kter˘ nepouÏíval
svou hﬁivnu, byl sluÏebník „‰patn˘
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a lín˘“, kter˘ ztratil vûãnou odmûnu
(Mt 25,26-30).7 NeuÏiteãn˘ sluÏebník otevﬁenû pﬁiznal, Ïe hﬁivnu zanedbal zámûrnû a po pﬁedchozím
uváÏení. Proto byl za své selhání odpovûdn˘. „Pﬁi posledním soudu velk˘ Soudce zapoãítá mezi pachatele
nepravosti ty, kteﬁí Ïili bez cíle, zanedbávali pﬁíleÏitosti a vyh˘bali se
zodpovûdnosti.“8
Rozpoznání duchovních darÛ
âlenové, kteﬁí se mají úspû‰nû zapojit do misijního díla církve, si musí uvûdomit, jaké mají duchovní dary. Tyto dary fungují jako kompas
a vedou vûﬁícího ke sluÏbû a radosti z plného Ïivota (J 10,10). KdyÏ
„neuznáme, nerozvíjíme a nepouÏíváme na‰e dary (nebo je jednodu‰e
zanedbáváme), je církev ochuzena;
není tím, ãím by podle BoÏího zámûru mohla b˘t.“9
Snahu rozpoznat duchovní dary10
by mûlo provázet následující:
Duchovní pﬁíprava. Apo‰tolové se
upﬁímnû modlili o schopnost mluvit slova, která by hﬁí‰níky vedla ke
Kristu. OdloÏili stranou rozdíly a touhu po nadﬁazenosti, jeÏ se mezi nimi
projevovala. Vyznání hﬁíchÛ a pokání je pﬁivedlo do uÏ‰ího spoleãenství s Kristem. Podobnou zku‰enost v pﬁípravû na kﬁest Duchem
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Adventisté sedmého dne vûﬁí
svat˘m potﬁebují proÏít i ti, kteﬁí
pﬁijímají Krista dnes.
Kﬁest Duchem není jednorázovou událostí; mûli bychom ho proÏívat dennû.11 Mûli bychom Pána
prosit o tento kﬁest, protoÏe to dává
církvi moc svûdãit a hlásat evangelium. 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 modlitbou studovat to, co uãí Nov˘ zákon o duchovních darech, umoÏníme tak Duchu svatému, aby nám
pomohl rozeznat konkrétní sluÏbu,
kterou pro nás pﬁipravil. Je dÛleÏité, abychom uvûﬁili, Ïe nám BÛh dává 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, kter˘ ve vás pÛsobí, Ïe chcete i ãiníte,
co se mu líbí“ (Fp 2,13). Je pﬁedností b˘t ochoten pracovat v jakémkoli druhu sluÏby, kter˘ nám BoÏí
prozﬁetelnost nabízí. Musíme dát
Bohu pﬁíleÏitost, aby probudil v jin˘ch touhu po na‰í pomoci. Mûli
bychom b˘t pﬁipraveni odpovûdût
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na vzniklé potﬁeby církve. Nemûli
bychom se obávat zkou‰et nové vûci, ale tûm, kteﬁí nás Ïádají o pomoc, bychom mûli ﬁíci o na‰ich
schopnostech od Pána a zku‰enostech 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 vycházet pouze z na‰ich vlastních pocitÛ.
âasto je obtíÏnûj‰í rozpoznat vlastní
dary neÏ obdarování druh˘ch. Musíme b˘t ochotni nejenom naslouchat tomu, co jiní ﬁíkají o na‰ich darech, ale je také dÛleÏité, abychom
sami rozpoznali a potvrdili BoÏí dary u druh˘ch.
Nic nepÛsobí vût‰í radost a nepﬁiná‰í vût‰í uspokojení neÏ vûdomí,
Ïe zastáváme postavení, konáme
sluÏbu nebo plníme poslání, které
nám BoÏí prozﬁetelnost svûﬁila. Jaké 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.

2.

3.

4.
5.

Viz napﬁ. E. Whiteová, Kristova podobenství,
str. 191.192. Nelze vÏdy jednodu‰e rozli‰it
nadpﬁirozené, zdûdûné a získané schopnosti. âasto se zdá, Ïe u tûch, kdo jsou vedeni
Duchem svat˘m, jsou tyto schopnosti propojeny.
Viz Richard Hammill, „Spiritual Gifts in the
Church Today“, Ministry, ãervenec 1982, str.
15.16.
V nej‰ir‰ím slova smyslu je láska BoÏím darem, 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 nûkter˘m vûﬁícím a jiní by ji nemûli. V‰ichni se
mají „drÏet lásky“ (1 K 14,1).
SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 6, str. 778.
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
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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, „Home Discipline“, Review and Herald, 13. ãerven 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.
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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, usmûrnûním, pouãením i napomenutím.
Jasnû téÏ potvrzují, Ïe Písmo je mûﬁítkem, 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 situaci. Nepﬁátelské jednotky ho obkliãovaly 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 vysvobození.
Jó‰afat vedl modlitební shromáÏdûní a vyz˘val Boha, aby celou situaci zmûnil. Modlil se slovy: „Hospodine, BoÏe na‰ich otcÛ, coÏpak nejsi ty BÛh na nebi, kter˘ vládne nade
v‰emi královstvími pronárodÛ? Má‰
v rukou moc a bohat˘rskou sílu, nikdo se ti nemÛÏe zpûãovat.“ (2 Pa
20,6) Nechránil snad BÛh v minulosti pﬁedivn˘m zpÛsobem svÛj lid?
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Nedal BÛh tuto zemi svému vyvolenému národu? Proto Jó‰afat úpûnlivû prosí: „BoÏe ná‰, coÏ je nebude‰ 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 nasmûrovalo bojácn˘ lid. „Nebojte se... Boj
není vá‰, ale BoÏí... Vy pﬁitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci
a obyvatelé Jeruzaléma, stÛjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání.
Hospodin bude s vámi.“ (2 Pa 20,1517) Následujícího rána ﬁekl král
Jó‰afat sv˘m vojákÛm: „Vûﬁte v Hospodina, svého Boha a budete nepohnutelní; vûﬁte jeho prorokÛm a bude
vás provázet zdar.“ (2 Pa 20,20)1
Král tak bezv˘hradnû dÛvûﬁoval
témûﬁ neznámému proroku Jachzíelovi, Ïe stáhl své vojáky z první linie a nahradil je skupinou zpûvákÛ.
Ti zpívali chvály Hospodinu a oslavovali 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 roli. Pﬁestal v‰ak dar proroctví pÛsobit
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po uzavﬁení biblického kánonu?
Abychom na‰li odpovûì na tuto
otázku, musíme zrekapitulovat prorocké 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 nalezl jiné zpÛsoby, jak s nimi komunikovat. Svá povzbuzení, varování
a napomenutí oznamoval prostﬁednictvím 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 proroctví 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 vyjadﬁuje Ex 7,1.2: „Hospodin ﬁekl
MojÏí‰ovi: ‘Pohleì, ustanovil jsem
tû, abys byl pro faraóna Bohem,
a Áron, tvÛj bratr, bude tv˘m prorokem. Ty mu poví‰ v‰echno, co ti pﬁikáÏu, a Áron, tvÛj bratr, bude mluvit s faraónem.’“ MojÏí‰Ûv vztah
k faraónovi se mûl podobat vztahu,
jak˘ má BÛh ke svému lidu. Jako
Áron sdûloval MojÏí‰ova slova fara-
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Dar proroctví
ónovi, tak prorok oznamoval lidu
BoÏí slovo. V˘raz prorok tedy oznaãuje Bohem povûﬁeného BoÏího
mluvãího. ¤eck˘ ekvivalent hebrejského nabí je profetes.
Dal‰ím oznaãením osob s prorock˘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, pojìme 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 vyvolenému lidu prostﬁednictvím lidí,
kteﬁí mûli dar proroctví. „Ov‰em Panovník Hospodin neãiní nic, aniÏ
by zjevil své tajemství prorokÛm,
sv˘m sluÏebníkÛm.“ (Am 3,7; srov.
Îd 1,1)
Funkce daru proroctví v Novém zákonû. Nov˘ zákon klade proroctví
na pﬁední místo mezi dary Ducha
svatého. Jednou ho jmenuje na
prvním a dvakrát na druhém místû mezi sluÏebnostmi, které jsou
pro církev nejuÏiteãnûj‰í (viz ¤
12,6; 1 K 12,28; Ef 4,11). Vûﬁící ma265

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 povolal 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 církve.“ Proroctví je urãeno „lidem pro
jejich duchovní uÏitek, napomenutí i povzbuzení“ (1 K 14,4.3). BÛh
dal církvi dar proroctví spolu
s ostatními dary, aby vûﬁící „dokonale pﬁipravil k dílu sluÏby – k budování Kristova tûla“ (Ef 4,12).
4. Sjednocují a chrání církev. Proroci pomáhají, abychom „dosáhli jednoty víry“, chrání církev proti fale‰nému uãení, díky nim jiÏ „nebudeme nedospûlí, nebudeme zmítáni
a uná‰eni závanem kdejakého uãení – lidskou fal‰í, chytráctvím a lstiv˘m svádûním k bludu“ (Ef 4,14).
5. Varují pﬁed budoucími obtíÏemi.
KdyÏ jeden z novozákonních prorokÛ varoval pﬁed pﬁicházejícím hladomorem, církev zorganizovala po-
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moc pro ty, kdo pﬁi tomto hladomoru 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 spasení kﬁesÈanÛ z pohanÛ. Potom Duch
svat˘ skrze proroky znovu vûﬁící
utvrdil v pravém uãení. KdyÏ Judas
a Silas oznámili ãlenÛm církve rozhodnutí koncilu, „bratry velmi povzbudili, 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 ukazuje, 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. Neexistuje Ïádn˘ biblick˘ dÛkaz, Ïe by
BÛh odÀal církvi duchovní dary dﬁíve, neÏ splní svÛj úkol. Podle apo‰tola Pavla je úkolem darÛ, abychom
„v‰ichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna BoÏího, a tak dorostli
zralého lidství, mûﬁeno mírou Kris266

tovy plnosti“ (Ef 4,13). ProtoÏe církev tohoto stavu je‰tû nedosáhla,
stále potﬁebuje v‰echny dary Ducha.
Tyto dary, vãetnû daru proroctví, budou dále pÛsobit k uÏitku BoÏího
lidu aÏ do Kristova pﬁíchodu. Proto
apo‰tol Pavel napomíná vûﬁící:
„Plamen Ducha nezhá‰ejte, prorock˘mi dary nepohrdejte.“ (1 Te
5,19.20) A dále radí: „Usilujte o duchovní dary, nejvíce pak o dar prorocké ﬁeãi.“ (1 K 14,1)
Tyto dary se neprojevovaly v církvi 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 úpadek duchovnosti v církvi a následné
odpadnutí (viz kapitola 12 této knihy) zpÛsobilo, Ïe se dary Ducha svatého pﬁestávaly objevovat. Ve stejné
dobû ãinnost fale‰n˘ch prorokÛ
zpÛsobila ztrátu dÛvûry v prorock˘
dar.7
Skuteãnost, Ïe prorock˘ dar v urãité dobû církevních dûjin upadal,
neznamená, Ïe jej BÛh natrvalo odÀal. Bible naznaãuje, Ïe se tento
dar objeví v závûru dûjin, aby církvi
pomohl projít nesnadnou dobou.
A co víc, ukazuje na zv˘‰enou aktivitu tohoto daru.
Prorock˘ dar tûsnû pﬁed druh˘m pﬁíchodem JeÏí‰e Krista. Jan Kﬁtitel dostal od Boha dar proroctví, aby oznámil KristÛv první pﬁíchod. Podobnû
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lze oãekávat, Ïe BÛh znovu se‰le
prorock˘ dar, kter˘ bude oznamovat jeho druh˘ pﬁíchod, aby mûl
kaÏd˘ pﬁíleÏitost pﬁipravit se na setkání se Spasitelem.
Kristus se zmiÀuje o pÛsobení fale‰n˘ch prorokÛ, jako o jednom ze
znamení, Ïe jeho pﬁíchod je blízko
(Mt 24,11.24). Pokud by bûhem doby 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 mimoﬁádné vylití prorockého daru tûsnû
pﬁed Kristov˘m pﬁíchodem. ¤íká:
„I stane se potom: Vyleji svého ducha 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 otroky 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 zastﬁe 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 citoval proroctví z knihy Jóel a poukazoval na to, Ïe BÛh zaslíbil, Ïe takové
poÏehnání pﬁijde (Sk 2,2-21). MÛÏeme se v‰ak ptát, zda Jóelovo pro267

roctví dosáhlo svého koneãného
naplnûní o letnicích, nebo zda pﬁijde je‰tû jiné, rozsáhlej‰í naplnûní.
Nemáme Ïádné dÛkazy o tom, Ïe by
znamení na slunci a na mûsíci, o kter˘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 pﬁedzvûstí plného vylití Ducha pﬁed druh˘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 proroctví odpovídá pozdnímu de‰ti,
kter˘ pﬁicházel na jaﬁe, kdy obilí dozrávalo (Jl 2,23). Ke koneãnému vylití 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 „kaÏd˘, kdo vz˘vá Hospodinovo jméno,
se zachrání“ (Jl 3,5).
Prorock˘ dar v církvi ostatku. Kapitola 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 této knihy), vûrní vûﬁící trpûli pﬁi krutém pronásledování. Tûsnû pﬁed
druh˘m pﬁíchodem satan znovu zaútoãí proti „ostatnímu jejímu potomstvu“, tj. ostatku, kter˘ se odmítl vzdát své vûrnosti Kristu. Zjevení
oznaãuje vûrné vûﬁící, kteﬁí tvoﬁí ostatek jako ty, „kdo zachovávají pﬁikázání BoÏí a drÏí se svûdectví JeÏí‰ova“ (Zj 12,17).
Z pozdûj‰ího rozhovoru mezi andûlem a apo‰tolem Janem vypl˘vá,
Ïe v˘raz „JeÏí‰ovo svûdectví“ oznaãuje prorocké zjevení.8
Témûﬁ na konci knihy Zjevení se
andûl pﬁedstavuje jako „spolusluÏebník 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 andûlovo prohlá‰ení – „JeÏí‰ovo svûdectví je totiÏ Duch proroctví“ (Zj
19,10; PetrÛ).
Ve svém komentáﬁi k tomuto textu
James Moffat napsal: „‘JeÏí‰ovo svûdectví [to, co nese JeÏí‰] je [tvoﬁí]
duch proroctví.’ To... charakterizuje
bratry drÏící se JeÏí‰ova svûdectví, jako nositele prorocké inspirace.
JeÏí‰ovo svûdectví se tedy prakticky
shoduje s tím, o ãem svûdãí JeÏí‰
268

(Zj 22,20). Je to JeÏí‰ovo sebezjevení
(podle Zj 1,1 pochází od Boha), které vede kﬁesÈanské proroky.“10
V˘raz „duch proroctví“ se tedy
mÛÏe vztahovat na (1) Ducha svatého, kter˘ proroky inspiruje tím, Ïe
jim dává zjevení od Boha, (2) pÛsobení 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 tohoto daru s bezzákonností – „zákona
není; ani její proroci nemívají vidûní od Hospodina“ (Pl 2,9). Zjevení
ukazuje, Ïe církev poslední doby
bude vlastnit dva rozhodující znaky; její ãlenové jsou ti, kteﬁí „ostﬁíhají 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, vyuãoval a vedl BoÏí lid (Sk 7,38).
„Skrze proroka vyvedl Hospodin
Izraele z Egypta, skrze proroka nad
ním drÏel stráÏ.“ (Oz 12,14) Nepﬁekvapuje tedy, Ïe se tento dar objevuje i mezi tûmi, kteﬁí se úãastní posledního vyjití z hﬁíchem poru‰ené
planety Zemû do nebeského Kenaanu. Toto vyjití, které bude následovat po druhém pﬁíchodu, je závûreãn˘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 ukazuje, Ïe BoÏí lid proÏije v posledních dnech pozemsk˘ch dûjin hnûv
draka, kdyÏ se satan naposledy pokusí zniãit tento lid (Zj 12,17). „Bude to doba souÏení, jaké nebylo od
vzniku národa aÏ do této doby.“
(Da 12,1) BÛh, ve snaze pomoci
svému lidu pﬁeÏít tento nejintenzivnûj‰í boj v dûjinách, ho uji‰Èuje ve
své lásce, Ïe nebude sám. JeÏí‰ovo
svûdectví, Duch proroctví, je bezpeãnû povede k jejich koneãnému
cíli – setkání s jejich Spasitelem pﬁi
druhém pﬁíchodu.
Následující ilustrace vysvûtluje
vztah mezi Biblí a pobiblick˘m pÛsobením prorockého daru: „Pﬁedpokládejme, Ïe se chceme vydat na
cestu. Majitel lodi nám dá pﬁíruãku
pro orientaci a ﬁekne, Ïe obsahuje
instrukce postaãující pro celou cestu. 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 uvádí obecné principy, které by nás na
na‰í cestû mûly vést a prakticky pouãit o nepﬁedvídateln˘ch situacích,
které mohou bûhem plavby nastat.
ZároveÀ nám také ﬁíká, Ïe poslední
ãást na‰í cesty bude zvlá‰È nebez269

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 situace a pﬁípadná nebezpeãí. Musíte jej
respektovat.’ Podle uveden˘ch pokynÛ jsme dospûli k oné nebezpeãné dobû a lodivod skuteãnû pﬁichází tak, jak bylo slíbeno. KdyÏ v‰ak
nabízí své sluÏby, staví se proti nûmu nûkteﬁí ãlenové posádky. ‘My
máme pÛvodní pﬁíruãku s pokyny,’
ﬁíkají, ‘a ta nám úplnû staãí. Spoléháme na ni a pouze na ni, nechceme od tebe nic.’ Kdo nyní více dbá
na pÛvodní pﬁíruãku? Ti, kdo odmítli lodivoda, nebo ti, kdo ho pﬁijali tak, jak je pﬁíruãka informovala?
Posuìte sami.“12
Proroci pobiblické doby a Písmo
Samotná Bible je v˘sledkem prorockého daru. Tento dar nemá v pobiblické dobû nahradit Písmo nebo
k nûmu nûco pﬁidávat, protoÏe biblick˘ kánon je nyní uzavﬁen.
Funkce prorockého daru je v dobû konce stejná, jako byla v dobû
apo‰tolÛ. Jeho posláním je vést
k Bibli jako mûﬁítku víry a Ïivota, vysvûtlovat její uãení a uplatÀovat biblické principy v kaÏdodenním Ïivo-
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tû. Tento dar pÛsobí pﬁi upevÀování a budování církve a umoÏÀuje jí
vykonat Bohem urãené poslání. Prorock˘ 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, Agabus a Silas, Anna a ãtyﬁi Filipovy
dcery. Ti v‰ichni Ïili v biblick˘ch dobách, ale jejich svûdectví se nikdy
nestalo souãástí Bible. Stejn˘ BÛh,
kter˘ promlouval prostﬁednictvím
proroka, jejichÏ spisy jsou v Bibli,
inspiroval také tyto proroky a prorokynû. Jejich poselství není v rozporu s jiÏ zaznamenan˘m BoÏím
zjevením.
Provûﬁení prorockého daru. Bible varuje, Ïe pﬁed Kristov˘m návratem
povstanou fale‰ní proroci, proto
musíme peãlivû zkoumat v‰echny
projevy prorockého daru. Pavel ﬁekl: „Prorock˘mi dary nepohrdejte.
V‰ecko zkoumejte, dobrého se drÏte; zlého se chraÀte v kaÏdé podobû.“ (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.
270

1. Souhlasí poselství s Biblí? „K zákonu a svûdectví! Pakli nechtí, nechaÈ 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 souladu s BoÏím zákonem a svûdectvím
Bible. Pozdûj‰í prorok nesmí protiﬁeãit 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 poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?’ NuÏe, promluví-li prorok 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 zahrnovat pomûrnû malou ãást prorockého 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 vyznání 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 vtûlení – musí vûﬁit v jeho boÏství a pre-
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existenci, jeho narození z panny,
pravé lidství, bezhﬁí‰n˘ Ïivot, smírnou obûÈ, vzkﬁí‰ení, nanebevstoupení, pﬁímluvnou sluÏbu a druh˘
pﬁíchod.
4. Nese prorok dobré nebo ‰patné
„ovoce“? Proroctví vzniká tak, Ïe
Duch svat˘ inspiruje „svaté BoÏí lidi“ (2 Pt 1,21; Kral.). Fale‰né proroky 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 Ducha, 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 lidí, kteﬁí pﬁijali jeho poselství? Pﬁipravují 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
271

podle tûchto biblick˘ch kritérií.
Pokud je splÀuje, mÛÏeme dÛvûﬁovat 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 mezi zakladatele Církve adventistÛ sedmého 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 povolání ji vystavilo kritickému zkoumání. Splnila biblická kritéria a sv˘m
prorock˘m darem slouÏila po cel˘ch sedmdesát let. Od roku 1844,
kdy jí bylo sedmnáct, aÏ do své smrti v roce 1915, obdrÏela více neÏ dva
tisíce vidûní. Bûhem svého Ïivota Ïila 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 poloÏena 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 zahrnuje mnohem víc, neÏ naznaãuje slovo ‘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 biblick˘mi kritérii proroka?
1. Soulad s Písmem. Její rozsáhlé literární 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 ãekají. Ty, které jiÏ mÛÏeme zkoumat,
se naplnily s obdivuhodnou pﬁesností. Následují dva pﬁíklady, které
ukazují její prorock˘ pohled:
a) Vzestup moderního spiritismu.
V roce 1850, kdy byl spiritismus
(hnutí, které propaguje styk s duchovním svûtem a mrtv˘mi) na poãátku svého rozvoje, jej Ellen Whiteová oznaãuje za podvod poslední
doby a pﬁedpovûdûla jeho roz272

mach. I kdyÏ v její dobû bylo toto
hnutí zcela protikﬁesÈanské, pﬁedvídala, 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; mnozí se naz˘vají kﬁesÈan‰tí spiritisté.
Tvrdí, Ïe mají pravou kﬁesÈanskou
víru a Ïe „spiritisté jsou jedin˘mi vûﬁícími, kteﬁí pouÏívají Kristem zaslíbené dary k uzdravování nemocn˘ch a dokazují budoucí vûdomou
a pokraãující existenci ãlovûka.“15
Dokonce prohla‰ují, Ïe spiritismus
„poskytuje znalost v‰ech velk˘ch náboÏensk˘ch systémÛ a navíc nabízí
hlub‰í znalosti o kﬁesÈanské Bibli
neÏ v‰echny komentáﬁe dohromady. Tvrdí, Ïe Bible je knihou spiritismu.“16
b) Úzká spolupráce mezi protestanty
a katolíky. Bûhem Ïivota Ellen Whiteové existovala mezi protestanty
a ﬁímsk˘mi katolíky velká propast,
která vyluãovala jakoukoli spolupráci. Mezi protestanty vládly protikatolické 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 povede k pﬁeklenutí propasti, jeÏ je
oddûlovala.17
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V letech, které následovaly po její
smrti, do‰lo k vzestupu ekumenického hnutí, zaloÏení Svûtové rady
církví a katolickému Druhému vatikánskému koncilu. Protestanté ignorují, nebo dokonce pﬁímo zavrhují názory reformátorÛ na v˘klad
proroctví.18 Tyto v˘znamné zmûny
odstranily pﬁekáÏky mezi protestanty 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 nejduchovnûj‰ích knih, jaká kdy byla o Kristovû 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 jako pravého Boha i pravého ãlovûka.
Její vyváÏené kristologické v˘klady
jsou v plném souladu s Biblí, snaÏí
se vyhnout pﬁíli‰nému zdÛrazÀování 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
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ohledu na to, o jaké otázce psala,
bylo jejím hlavním cílem pﬁivést ãtenáﬁe k hlub‰ímu vztahu se Spasitelem.
4. Vliv její sluÏby. Uplynulo jiÏ více
neÏ století od chvíle, kdy Ellen Whiteová obdrÏela dar proroctví. Jak
církev, tak i Ïivoty lidí, kteﬁí dbali na
její rady, svûdãí o vlivu jejího Ïivota
i poselství.
„Aãkoli nezastávala Ïádné oficiální postavení, nebyla vysvûcen˘m kazatelem a aÏ do smrti svého manÏela nepﬁijímala od církve plat, její
vliv formoval Církev adventistÛ sedmého dne více, neÏ cokoli jiného,
kromû Bible.“19 Byla hybnou silou
pﬁi organizování církevní vydavatelské ãinnosti, ‰kol, lékaﬁsko-misijního díla a celosvûtového misijního
úsilí, které z Církve adventistÛ sedmého dne uãinilo jednu z nejvût‰ích a nejrychleji rostoucích protestantsk˘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, potvrzuje moderní vûda.
Její spisy se zamûﬁují na JeÏí‰e
Krista a podporují vysoké morální
a etické hodnoty Ïidovsko-kﬁesÈanské tradice.
Aãkoli se mnoho jejich spisÛ zamûﬁovalo na Církev adventistÛ sedmého 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 církevní sluÏby na Andrewsovû univerzitû provedl studii, která srovnávala
kﬁesÈansk˘ postoj a chování tûch adventistÛ, 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 tûchto spisÛ mají uÏ‰í vztah s Kristem,
vût‰í jistotu svého postavení pﬁed
Bohem a dokáÏí snáze rozpoznat
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své duchovní dary. Mají vût‰í pochopení pro podporu veﬁejné evangelizace a více pﬁispívají na místní
misijní projekty, cítí se lépe pﬁipraveni pro vydávání svûdectví, a také
více svûdãí a více se konkrétnû zapojují do evangelizaãních programÛ. Je pravdûpodobnûj‰í, Ïe dennû
studují Bibli, modlí se za konkrétní
lidi, spoleãnû se setkávají ve skupinách a dennû konají rodinné poboÏnosti. Dívají se pozitivnûji na
svou církev a získávají také více nov˘ch lidí.“20
Duch proroctví a Bible. Spisy Ellen
Whiteové nemají nahradit Bibli,
ani je nelze stavût na stejnou úroveÀ s Písmem. Pouze Bible je jedineãn˘m mûﬁítkem, kter˘m musí b˘t
posuzovány její spisy a ostatní duchovní literatura.
1. Bible jako nejvy‰‰í mûﬁítko. Adventisté sedmého dne plnû podporují reformaãní princip sola Scriptura (tj. jedinû Písmo). Bible je sv˘m
vlastním vykladaãem a jedinû ona je
také základem ve‰kerého uãení.
Zakladatelé církve formulovali základní vûrouãné v˘roky na základû
studia Bible. Své uãení neodvozovali od vidûní a spisÛ Ellen Whiteové.
Jejím hlavním úkolem bûhem rozvoje uãení bylo vést k pochopení
Bible a potvrdit závûry, ke kter˘m se
do‰lo na základû studia Písma.21
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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 pravidlo tvé víry a Ïivota. Tímto slovem
budeme souzeni.“22 Tento názor nikdy nezmûnila. O mnoho let pozdûji napsala: „BÛh ve svém slovû
svûﬁil lidem poznání nezbytné ke
spasení. Písmo svaté je proto nutno
pﬁijímat jako smûrodatné a neomylné zjevení BoÏí vÛle. Je normou
charakteru, zjevuje pravé uãení
a provûﬁuje zku‰enosti.“23 KdyÏ Ellen
Whiteová v roce 1909 ve svém posledním projevu na shromáÏdûní
delegátÛ Generální konference
otevﬁela Bibli, pozvedla ji pﬁed shromáÏdûním a ﬁekla: „Bratﬁi a sestry,
doporuãuji vám tuto knihu.“24
Jako odpovûì vûﬁícím, kteﬁí povaÏují její spisy za urãit˘ dodatek k Bibli, napsala: „Vzala jsem vzácnou
Bibli a obklopila jsem ji nûkolika
Svûdectvími pro církev, které byly urãeny BoÏímu lidu... Neznáte dobﬁe
Písmo. Pokud byste BoÏí Slovo studovali s touhou dosáhnout biblické
úrovnû, kﬁesÈanské dokonalosti, nepotﬁebovali byste Svûdectví. ProtoÏe
jste se neseznámili s BoÏí inspirovanou knihou, BÛh se vás snaÏí oslovit jednoduch˘mi, pﬁím˘mi svûdectvími, aby soustﬁedil va‰i pozornost
na inspirovaná slova, která jste ne275

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 povaÏovala za své poslání vést lidi zpût
k Bibli. Napsala: „Jen malá pozornost 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 nejtemnûj‰í mysl a ti, kdo mají touhu
mu porozumût, mohou ho pochopit. 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 adresná svûdectví, aby lidi pﬁivedl zpût
ke slovu, kter˘m se neﬁídí, a aby byli bez v˘mluvy.“27
3. Radí pﬁi porozumûní Bible. Ellen
Whiteová chápala své spisy jako pomÛcku k lep‰ímu porozumûní Bible. „Nejedná se o dodateãnou pravdu. BÛh skrze Svûdectví zjednodu‰il
velké pravdy, které jiÏ byly dány
a sv˘m zpÛsobem je zpﬁístupnil lidem, aby jejich prostﬁednictvím probudil mysl a zapÛsobil na lidi, a aby
nikdo nemûl v˘mluvu.“ „Psaná svûdectví nebyla dána proto, aby pﬁinesla nové svûtlo, ale aby pronikavû
zapÛsobila na srdce jiÏ zjeven˘mi
inspirovan˘mi pravdami.“28
4. Radí pro uplatnûní biblick˘ch principÛ. Mnohé její spisy aplikují biblické rady pro kaÏdodenní Ïivot. Ellen
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Whiteová napsala, Ïe byla vedena
k tomu, aby „slovem i perem objasÀovala 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 prorocké vedení slíbil. Ellen Whiteová
poznamenala: „Tím, Ïe BÛh zjevil lidem svou vÛli skrze své slovo, se
ov‰em nestala stálá pﬁítomnost a pomoc 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 svûdectví“ se projeví prostﬁednictvím
„ducha proroctví“ v posledních
dnech pozemsk˘ch dûjin, vyz˘vá
kaÏdého k tomu, aby nebyl lhostejn˘ nebo nedÛvûﬁiv˘, ale aby „v‰ecko
zkoumal“ a „drÏel se dobrého“. MÛÏeme mnoho získat nebo ztratit
podle toho, zda se podle této biblické 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.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

ZdÛraznûno autorem.
Biblické pﬁíklady Ïen, které byly prorokynûmi – viz Ex 15,20; Sd 4,4; 2 Kr 22,14; L 2,36;
Sk 21,9.
Frank B. Holbrook, „The Biblical Basis for
Modern Prophet“, str. 1 (dokument pﬁíruãní
knihovny, Ellen G. White Estate Inc., General Conference of Seventh-day Adventists, 6840 Eastern Ave. NW, Washington, D.
C. 20012). Srov. Jemison, A Prophet Among
You (Mountain View, CA: Pacific Press,
1955), str. 52-55.
Viz Holbrook, str. 3-5.
Neexistují úplné záznamy toho, co se událo
bûhem kﬁesÈanské éry.
Gerhard Friedrich, „Prophets and Prophecies in the New Testament“ v Theological Dictionary of the New Testament, sv. 6, str. 859.
Srov. Friedrich, str. 860.861.
V˘raz „JeÏí‰ovo svûdectví“ lze nejlépe pochopit jako genitiv podmûtn˘, ne pﬁedmûtn˘.
„Existují dvû moÏnosti pﬁekladu: a) Svûdec-
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9.

tví o nebo t˘kající se JeÏí‰e (genitiv pﬁedmûtn˘) = 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 naznaãují, Ïe je tﬁeba ho chápat jako podmûtn˘ genitiv (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 svému sluÏebníku Janovi, a ten dosvûdãil slovo
BoÏí a svûdectví JeÏí‰e Krista – v‰ecko, co vidûl.“ V tomto kontextu je zﬁejmé, Ïe ‘Zjevení 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)
Viz SDA Bible Commentary, rev. vyd., sv. 7, str.
812; T. H. Blincoe, „The Prophets Were Until
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

John“, Ministry, pﬁíloha, ãervenec 1977, str.
24; Holbrook, „Modern Prophet“, str. 8.
James Moffat v Expositor’s Greek New Testament, vyd. W. Robertson Nicoll, sv. 5,
str. 465.
„Spirit of Prophecy“, SDA Encyclopedia, rev.
vyd., str. 1412. Pavel ﬁíká, Ïe ti, kteﬁí oãekávají druh˘ pﬁíchod, mají Kristovo svûdectví
potvrzeno, takÏe nejsou pozadu v Ïádném
daru milosti (1 K 1,6.7).
Uriah Smith, „Do We Discard the Bible by
Endorsing the Visions?“, Review and Herald,
13. leden 1863, str. 52, cit. v Review and Herald, 1. prosinec 1977, str. 13.
E. White, „A Messenger“, Review and Herald,
26. ãervenec 1906, str. 8. Titul „posel Pánû“
byl inspirován (tamtéÏ).
E. White, Early Writings, str. 59.
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.
B. F. Austin, „A Few Helpful Thoughts“,
Centennial Book of Modern Spiritualism, str. 44.
E. White, Great Controversy, str. 571.588.
O historickém v˘kladu proroctví z knihy
Daniel a Zjevení, kter˘ v protestantismu
pﬁevládal od dob reformace aÏ do devatenáctého století, viz Froom, Prophetic Faith of
Our Fathers, sv. 2-4. Viz také kapitolu 12.
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19. Richard Hammill, „Spiritual Gifts in the
Church Today“, 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. PrÛzkumu 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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Co Bible učí
o křesťanském
životě
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Velké zásady BoÏího zákona jsou vyjádﬁeny v Desateru a JeÏí‰ Kristus je pﬁedstavil sv˘m Ïivotem. Vyjadﬁují BoÏí lásku, 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 lidem 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 kﬁesÈansk˘ charakter a dává vnitﬁní uspokojení. Je projevem na‰í lásky k Pánu
a na‰eho zájmu o spolubliÏní. Poslu‰nost víry dokazuje Kristovu moc promûnit 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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Boží
zákon

18
281

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 pronikl blesk a hrom pomalu dozníval
v ozvûnû. „Celá hora Sínaj byla zahalena 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 více sílil.“ (Ex 19,18.19) Toto velkolepé zjevení BoÏí pﬁítomnosti bylo
tak pÛsobivé, Ïe se cel˘ Izrael tﬁásl.
Náhle ustal zvuk hromu i polnice
a v‰e se ponoﬁilo do posvátného ticha. 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 Desatero. MojÏí‰ ﬁekl: „Hospodin pﬁi‰el
ze Sínaje... s desetitisíci svat˘mi, po
jeho pravici jim z ohnû vze‰el zákon. 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, zjevil se nejen jako vzne‰ená a svrchovaná autorita vesmíru, ale pﬁedstavil se také jako Vykupitel svého lidu
(Ex 20,2). ProtoÏe je Spasitelem, vyz˘vá nejen Izrael, ale v‰echny lidi
(Kaz 12,13), aby poslouchali deset
struãn˘ch, srozumiteln˘ch a závazn˘ch pravidel, která ukazují povinnosti 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. Nebude‰ se niãemu takovému klanût
ani tomu slouÏit. Já jsem Hospodin,
tvÛj BÛh, BÛh Ïárlivû milující. Stíhám vinu otcÛ na synech do tﬁetího
i ãtvrtého pokolení tûch, kteﬁí mû
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství
tisícÛm pokolení tûch, kteﬁí mû milují a má pﬁikázání zachovávají.
NezneuÏije‰ jména Hospodina,
svého Boha. Hospodin nenechá bez
trestu toho, kdo by jeho jména zneuÏíval.
282

Pamatuj na den odpoãinku, Ïe ti
má b˘t svat˘. ·est dní bude‰ pracovat a dûlat v‰echnu svou práci. Ale
sedm˘ den je den odpoãinutí Hospodina, 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 niãem, co patﬁí tvému bliÏnímu.“ (Ex
20,3-17)
Podstata zákona
Desatero je v˘razem BoÏího charakteru. Je mravní, duchovní, srozumitelné a obsahuje v‰eobecnû platné
principy.
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Projev charakteru Zákonodárce. Písmo spatﬁuje v BoÏím zákonû vlastnosti samotného Boha. Stejnû jako
BÛh, tak i „zákon HospodinÛv je
dokonal˘“ a „Hospodinovo svûdectví 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 známo, Ïes jim dal navûky pevn˘ základ.“ (Î 119,151.152) Je pravdou,
Ïe „v‰echna tvá pﬁikázání jsou spravedlivá“ (Î 119,172).
Mravní zákon. Desatero vyjadﬁuje
zpÛsob, jak˘m BÛh jedná s lidmi.
Definuje ná‰ vztah ke Stvoﬁiteli a Vykupiteli a na‰e povinnosti k bliÏním. Písmo ﬁíká, Ïe poru‰ení BoÏího zákona je hﬁích (1 J 3,4).
Duchovní zákon. „Zákon je duchovní.“ (¤ 7,14; Îilka) Proto ho mohou 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 postihuje „nekoneãn˘ prostor“ (Î 119,96)
a dot˘ká se na‰ich nejtajnûj‰ích
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my‰lenek a citÛ, jako je Ïárlivost, závist, Ïádostivost a ctiÏádost. V kázání
na hoﬁe Pán JeÏí‰ zdÛrazÀoval tuto
duchovní dimenzi zákona a poukazoval 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; obsahuje 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 pouÏívat na‰e Bohem dané schopnosti a dary pro konání dobra. Tak
kaÏd˘ negativní zákaz má i svÛj pozitivní 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 vlivu. V hlub‰ím smyslu spoãívá povûﬁení evangelia, jeÏ je dobrou zprávou o spasení a vûãném Ïivotû
v JeÏí‰i Kristu, na pozitivním principu, kter˘ je souãástí ‰estého pﬁikázání.“1
Desatero bychom nemûli chápat
„jako zákazy, ale spí‰e jako milost.
Jeho zákazy jsou jistou zárukou ‰tûstí, zaloÏeného na poslu‰nosti. Pﬁi-
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jímáme-li Desatero v Kristu, oãi‰Èuje ná‰ charakter, coÏ nám pﬁinese
vûãnou radost. Tûm, kteﬁí je poslouchají, je Desatero ochrann˘m
valem. Tím, Ïe BÛh zjevil lidem nemûnné principy spravedlnosti, je
chce chránit od zlého, které je dÛsledkem pﬁestoupení. V tom vidíme 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 pﬁece má tak dalekosáhl˘ v˘znam, Ïe
postihuje kaÏd˘ hﬁích.
„V BoÏím zákonû není skryto Ïádné tajemství. V‰ichni mohou pochopit velké pravdy, které obsahuje. Tûmto naﬁízením mÛÏe porozumût 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 zahrnují v‰echny lidi v kaÏdé dobû. Písmo ﬁíká: „Boha se boj a jeho pﬁikázání 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 povin284

nosti ke Stvoﬁiteli a Vykupiteli,
a dal‰ích ‰est stanovuje na‰e povinnosti vÛãi lidem.4
Toto rozdûlení na dvû ãásti je odvozeno od dvou základních principÛ 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 bliÏního jako sám sebe.“ (L 10,27; srov.
Dt 6,4.5; Lv 19,18) Lidé, kteﬁí uplatÀují tyto principy, budou Ïít v plné
shodû s Desaterem, protoÏe pﬁikázání tyto principy pouze podrobnûji vyjadﬁují.
První pﬁikázání ukazuje, Ïe je tﬁeba
v˘luãnû slouÏit jedinému pravému
Bohu. Druhé zakazuje modlosluÏbu.5 Tﬁetí zapovídá neúctu a pﬁísahu,
která zahrnuje dovolávání se BoÏího
jména. âtvrté vyz˘vá k zachovávání
soboty a pravého Boha oznaãuje jako Stvoﬁitele nebe a zemû.
Páté pﬁikázání vyÏaduje, aby se dûti 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 pﬁikázání hájí pravdu a zavrhuje vûdomou 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 jedineãné 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 uchovávaly v schránû smlouvy (Ex 31,18;
Dt 10,2). BÛh dal IzraelcÛm dal‰í
zákony, aby jim pomohl uplatÀovat
tato pﬁikázání. Ty se podrobnû zab˘valy jejich vztahem k Bohu i k sobû navzájem. Nûkteré z tûchto dodateãn˘ch zákonÛ se zamûﬁovaly na
obãanské záleÏitosti Izraele (obãanské zákony), jiné se t˘kaly obﬁadÛ
ve svatyni (ceremoniální zákony).
BÛh dodateãné zákony oznámil skrze svého prostﬁedníka MojÏí‰e, kter˘ je zapsal do „knihy zákona“ a nechal ji uloÏit „po stranû schrány
smlouvy Hospodina“ (Dt 31,25.26).
NeuloÏil je tedy do schrány, jako to
uãinil s BoÏím svrchovan˘m zjevením, Desaterem. Tyto dodateãné zákony byly známy jako „kniha MojÏí‰ova zákona“ (Neh 8,1) nebo „MojÏí‰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
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„souÏení a úzkost na mne doléhají,
pﬁikázání tvá jsou pro mne potû‰ením“ (Î 119,143). Pro ty, kdo milují
Boha, „jeho pﬁikázání nejsou tûÏká“
(1 J 5,3). Lidé, kteﬁí zákon pﬁestupují, 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 spásného vztahu s ním. Pov‰imnûme si,
jak˘ konkrétní úãel zákon má:
Zákon zjevuje lidstvu BoÏí vÛli. Desatero, jako v˘raz BoÏího charakteru a lásky zjevuje jeho vÛli a zámûr
s lidstvem. VyÏaduje dokonalou poslu‰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 Ïivotní zásada je pro na‰e spasení dÛleÏitá. Sám Kristus ﬁekl: „Chce‰-li vejít
do Ïivota, zachovávej pﬁikázání.“
(Mt 19,17) Tato poslu‰nost je moÏná 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 „pﬁikázání jsou spravedlivá“ (Î 119,172).
Zákon tedy stanovuje mûﬁítko spravedlnosti. KaÏd˘ z nás bude souzen
na základû tûchto spravedliv˘ch zásad, ne na základû vlastního svûdomí. 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 uÏiteãné 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 zákonem – nás mÛÏe chránit pﬁed tím,
abychom nezabloudili do hﬁíchu.9
Zákon ukazuje hﬁích. Lidé nemohou
bez Desatera jasnû vidût BoÏí sva286

tost ani vlastní vinu nebo potﬁebu
ãinit pokání.
KdyÏ lidé nevûdí, Ïe poru‰ují BoÏí
zákon, neuvûdomují si svou ztracenost, ani to, Ïe potﬁebují Kristovu
zachraÀující krev.
Zákon je pro lidi zrcadlem, pomocí nûhoÏ mohou poznat svÛj prav˘ stav (viz Jk 1,23-25). Ti, kdo se do
nûj „dívají“, vidí své vlastní charakterové 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 hﬁíchu“ (¤ 3,20), protoÏe „hﬁích je poru‰ení zákona“ (1 J 3,4). Pavel ﬁíká:
„Hﬁích bych byl nepoznal, kdyby
nebylo zákona.“ (¤ 7,7) Zákon pﬁesvûdãuje 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 pﬁivádí k poznání vlastní bezmocnosti.
Zákon pÛsobí pﬁi obrácení. BoÏí zákon 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, uvûdomíme 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 jediného, 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 ospravedlnûni 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 zjistili v zrcadle BoÏího mravního zákona, Ïe potﬁebujeme oãi‰tûní, jdeme 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 zjeví...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 vûãného Ïivota (J 3,16).
Zákon poskytuje pravou svobodu.
Kristus ﬁekl, Ïe „kaÏd˘, kdo hﬁe‰í, je
otrokem hﬁíchu“ (J 8,34). KdyÏ pﬁestoupíme BoÏí zákon, ztrácíme svobodu, ale poslu‰nost Desatera nám
pravou svobodu zaruãuje. Îivot
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v mezích BoÏího zákona pﬁiná‰í
svobodu od hﬁíchu, a také od v‰eho, co hﬁích doprovází – neustálé
obavy, zranûné svûdomí, prohlubující se vina a v˘ãitky, to v‰e ãlovûku
bere Ïivotní sílu. Ale Ïalmista ﬁekl:
„Volnû budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.“ (Î 119,45) Jakub
mluví o Desateru jako o „královském 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 bﬁemene, 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, zvûstovan˘ na Sínaji a v nové smlouvû
vepsan˘ do srdce, tento zákon spojuje 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, nepﬁiná‰í svobodu od hﬁíchu. BoÏí zachraÀující 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 zloãinností, násilím, nemorálností a bezboÏností; to v‰e je následek pﬁehlíÏení Desatera. Tam, kde je BoÏí
zákon pﬁijímán, brání hﬁíchu, podporuje správné ãiny a stává se prostﬁedkem 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 také, Ïe „spravedlnost upevÀuje trÛn“
(Pﬁ 16,12). Ty, kdo odmítají poslouchat BoÏí pﬁikázání, postihnou pohromy (Î 89,31.32). „Hospodinovo
prokletí spoãívá na domû svévolníka
jako poÏehnání na obydlí spravedliv˘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
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jeho principy doãasnû platné nebo
situaãnû podmínûné, ale jsou absolutní, nemûnné a mají pro lidstvo
trvalou platnost. KﬁesÈané v prÛbûhu staletí neochvûjnû trvali na tom,
Ïe BoÏí zákon je vûãn˘ a dÛraznû
potvrzovali jeho trvalou závaznost.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 andûlé, 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 rodiny dostal hﬁích (¤ 5,12).
Pozdûji BÛh ﬁekl o Abrahamovi:
„Uposlechl mého hlasu a dbal na
to, co jsem mu svûﬁil: na má pﬁikázání, naﬁízení a zákony.“ (Gn 26,5)
MojÏí‰ uãil BoÏím naﬁízením a ﬁádÛm 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 Izraelité uprostﬁed národa, kter˘ neuctíval pravého Boha (Ex 5,2),
uprostﬁed modlosluÏby a zkaÏenosti. 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 zákon, kter˘ je normou BoÏí vlády.
Dal jim také ceremoniální zákony,
které je mûly uãit, Ïe spasení je
umoÏnûno obûtí Spasitele. Na Sínaji pak BÛh vydal zákon formulovan˘ jasn˘m a jednoduch˘m zpÛsobem „kvÛli provinûním“ (Ga
3,19), „tak skrze pﬁikázání ukázal
hﬁích celou hloubku své hﬁí‰nosti“
(¤ 7,13). Pouze tím, Ïe se BoÏí mravní zákon dostal do samého stﬁedu
jejich pozornosti, si mohli Izraelci
zaãít uvûdomovat svá pﬁestoupení,
289

mohli poznat svoji bezmocnost
a pochopit potﬁebu spasení.
Zákon pﬁed Kristov˘m návratem. Bible ukazuje, Ïe BoÏí zákon je pﬁedmûtem satanov˘ch útokÛ a Ïe jeho
boj proti nûmu vyvrcholí tûsnû
pﬁed druh˘m pﬁíchodem. Proroctví
naznaãuje, Ïe satan svede vût‰inu lidí 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, MédoPersií, ¤eckem a ¤ímem. Deset rohÛ ãtvrté ‰elmy pﬁedstavuje rozdûlení ﬁímské ﬁí‰e po jejím pádu (roku 476 po Kr.).17
Danielovo vidûní se soustﬁeìuje
na mal˘ roh, hroznou a rouhající se
moc, která vyrostla mezi deseti rohy. To naznaãuje rozmach mocnosti 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 sobû 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 oãekávají 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 tito lidé hlásají evangelium a vyz˘vají
druhé, aby slouÏili Pánu jako Stvoﬁiteli (Zj 14,6.7). Ti, kteﬁí Bohu slouÏí z lásky, ho budou i poslouchat;
jak ﬁekl Jan: „V tom je totiÏ láska
k Bohu, Ïe zachováváme jeho pﬁikázání; a jeho pﬁikázání nejsou tûÏká.“ (1 J 5,3)
3. BoÏí soudy a zákon. BoÏí soud sedmi 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), která obsahovala „dvû desky svûdectví“
(Ex 31,18). Desatero je tedy „svû290

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 napodobením 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 pﬁestoupením BoÏího zákona, je dal‰ím dÛkazem o vûãné závaznosti
Desatera.
Kniha Zjevení také popisuje otevﬁení nebeského chrámu, kde bylo
moÏné vidût „schránu jeho smlouvy“
(Zj 11,19). V˘raz schrána smlouvy oznaãoval 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 BoÏích koneãn˘ch soudÛ nad svûtem
(Zj 11,18) se t˘ká otevﬁení tohoto nebeského chrámu, kde je moÏné vidût
schránu s Desaterem, coÏ je pﬁiléhav˘ obraz vyv˘‰ení BoÏího zákona jako
mûﬁítka pﬁi soudu.
Zákon a evangelium
Spasení je dar milosti na základû víry, 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‰níka (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 odsoudil; místo toho jim nabídl evangelium, které je znovu pﬁivede do
spoleãenství s Bohem a k poslu‰nosti.
Toto evangelium spoãívá v zaslíbení vykoupení semene Ïeny Spasitelem, 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 prostﬁednictvím prolití krve – prostﬁednictvím
smrti Spasitele. Na základû víry, Ïe
obûtní zvíﬁe pﬁedstavuje Spasitelovu smírnou smrt, kterou pro nû
podstoupí, získali odpu‰tûní hﬁíchu.19 Byli spaseni milostí.
Toto evangelijní zaslíbení bylo
ústﬁedním bodem BoÏí vûãné smlouvy milosti, kterou BÛh nabídl lidstvu (Gn 12,1-3; 15,4.5; 17,1-9). Bylo
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úzce spojeno s poslu‰ností BoÏího
zákona (Gn 18,18.19; 26,4.5). Zárukou BoÏí smlouvy byl BoÏí Syn, kter˘ byl jako stﬁed evangelia Beránkem „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, kteﬁí dodrÏují jeho smlouvu, kteﬁí pamatují 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 zaãali pﬁiná‰et obûti, které by zjevovaly jeho zachraÀující milost.
Na hoﬁe Sínaj dal BÛh MojÏí‰ovi
velkou ãást ceremoniálního zákona; ta se t˘kala stavby svatynû, kde
by pﬁeb˘val BÛh se sv˘m lidem, kde
by se s nimi setkával, aby jim udûloval poÏehnání a odpou‰tûl jejich
hﬁíchy (Ex 24,9 – 31,18). Toto roz‰íﬁení jednoduchého systému obûtí, kter˘ jiÏ existoval pﬁed Sínají, bylo symbolem Kristovy prostﬁednické sluÏby pro vykoupení hﬁí‰níkÛ
a obhájení autority a svatosti BoÏího zákona.
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BoÏí pﬁítomnost se zjevovala v pozemské svatyni ve svatyni svat˘ch nad
pﬁíkrovem. Ten byl uloÏen na schránû, ve které bylo Desatero. KaÏdá
ãást svatyÀové sluÏby pﬁedstavovala
Spasitele. Krvácející obûti ukazovaly
na jeho smírnou smrt, která lidstvo
vykoupí z odsouzení zákona (kapitola 4 a 9 této knihy).
Zatímco Desatero bylo uloÏeno
do schrány, ceremoniální a obãanské zákony nechal BÛh zapsat do
„knihy zákona“. Ta byla uloÏena po
stranû schrány smlouvy, jako „svûdek“ proti lidu (Dt 31,26). Kdykoli
Izraelité zhﬁe‰ili, tento „svûdek“
odsoudil jejich jednání a pﬁesnû
stanovil zpÛsob, jak dosáhnout smíﬁení s Bohem. Od Sínaje aÏ do Kristovy smrti, nalézali lidé, kteﬁí pﬁestoupili Desatero nadûji, odpu‰tûní
a oãi‰tûní na základû víry v evangelium, jak bylo znázornûno svatyÀovou sluÏbou podle ceremoniálního
zákona.
Zákon a evangelium po kﬁíÏi. Mnozí
kﬁesÈané rozpoznali svûdectví Písma,
Ïe i kdyÏ Kristova smrt zru‰ila ceremoniální zákon, potvrdila trvalou
platnost mravního zákona.20 V‰imnûme si dÛkazÛ pro toto tvrzení:
1. Ceremoniální zákon. KdyÏ Kristus
zemﬁel, naplnil prorockou symboliku obûtního systému. Pﬁedobraz se
uskuteãnil a skonãila platnost cere292

moniálního zákona. Pﬁed mnoha
staletími pﬁedpovûdûl prorok Daniel, Ïe smrt Mesiá‰e „zastaví obûtní
hod i obûÈ pﬁídavnou“ (Da 9,27; kapitola 4 této knihy). Pﬁi JeÏí‰ovû
smrti se chrámová opona nadpﬁirozen˘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 dÛleÏitou roli, v mnoha ohledech nepostaãoval a byl pouze „stínem budoucího dobra“ (Îd 10,1; Kral.). Mûl
pouze doãasn˘ v˘znam a byl BoÏímu 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 smírná obûÈ nabídla odpu‰tûní za v‰echny hﬁíchy. Tento ãin „vymazal dluÏní 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 nápojÛ, slavení nejrÛznûj‰ích svátkÛ

Asd.II

5.3.2010 11:55

Stránka 293

BoÏí zákon
(Velikonoce, Letnice, atd.), novoluní nebo ceremoniálních sobot (Ko
2,16; srov. Îd 9,10), které byly pouze „stínem budoucích vûcí“ (Ko
2,17).21
Po JeÏí‰ovû smrti se jiÏ vûﬁící nemusí zab˘vat symboly, jeÏ byly pouze
odrazem skuteãnosti v Kristu. Nyní
mohou pﬁímo pﬁistoupit k samotnému Spasiteli, protoÏe „skuteãnost je
Kristus“ (Ko 2,17).
Podle Ïidovského v˘kladu se ceremoniální zákon stal zdí, která je oddûlovala od ostatních národÛ. Stal
se velkou pﬁekáÏkou jejich poslání
osvítit svût BoÏí slávou. Kristova
smrt odstranila tento „zákon ustanovení a pﬁedpisÛ“ tím, Ïe zboﬁila
„zeì, která rozdûluje“ Ïidy a pohany, aby z nich vytvoﬁila novou rodinu vûﬁících, kterou Kristus svou
smrtí na kﬁíÏi „usmíﬁil...v jednom
tûle“ (Ef 2,14-16).
2. Desatero a kﬁíÏ. Zatímco Kristova
smrt ukonãila pravomoc ceremoniálního 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 jeho poÏadavky. Písmo na mnoha
místech svûdãí o trvalé platnosti zákona, coÏ názor o zru‰ení Desatera
vyvrací.
Kalvín v˘stiÏnû prohlásil, Ïe „se
nesmíme domnívat, Ïe nás KristÛv
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pﬁíchod osvobodil od autority zákona; ten je vûãn˘m pravidlem zboÏného a svatého Ïivota, a proto musí
b˘t nemûnn˘ stejnû jako BoÏí spravedlnost“.22
Pavel popisuje vztah mezi poslu‰ností a evangeliem o spasení z milosti. 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 milostí.“ (¤ 6,13.14) KﬁesÈané tedy nezachovávají zákon proto, aby obdrÏeli
spasení – lidé, kteﬁí se o toto pokou‰í jenom zjistí, Ïe jsou je‰tû vût‰ími otroky hﬁíchu. „Pokud je ãlovûk pod zákonem, zÛstává také pod vládou hﬁíchu, protoÏe zákon ãlovûka nemÛÏe
zachránit ani pﬁed odsouzením, ani
pﬁed mocí hﬁíchu. Ale ti, kdo jsou
pod milostí, jsou nejenom osvobozeni od odsouzení (¤ 8,1), ale pﬁijímají také moc zvítûzit (¤ 6,4). Tak nad
nimi jiÏ hﬁích nepanuje.“23
Pavel dodává: „Kristus je konec
zákona, aby spravedlnosti do‰el kaÏd˘, kdo vûﬁí.“ (¤ 10,4) KaÏd˘, kdo
vûﬁí v Krista, si uvûdomuje, Ïe Kristus je konec zákona, jakoÏto prostﬁedku 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 vûﬁícímu právo „dále Ïít v hﬁíchu, aby
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se rozhojnila milost“ (¤ 6,1). Milost
spí‰e dává sílu, která umoÏÀuje poslu‰nost a vítûzství nad hﬁíchem.
„Nyní v‰ak není Ïádného odsouzení pro ty, kteﬁí jsou v Kristu JeÏí‰i
[kteﬁí se neﬁídíme vÛlí tûla, ale vÛlí
Ducha].“ (¤ 8,1)
Kristova smrt zákon vyv˘‰ila a potvrdila 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 poÏadavek 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 základû sv˘ch dobr˘ch skutkÛ. Ovocem 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 vûãného 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
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motivaci Ïít Ïivotem podobajícím se
Kristu.
Kristus a zákon. Kristus si velmi váÏil
Desatera. Jako onen velk˘ „JÁ
JSEM“ vyhlásil ze Sínaje mravní zákon 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). Úryvek ze ÎalmÛ, kter˘ Nov˘ zákon
vztahuje na Krista, zcela jasnû ukazuje 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 vírou ru‰íme zákon? Naprosto ne!
Naopak, zákon potvrzujeme.“ (¤
3,31)
Kristus tedy nepﬁi‰el pouze lidi vykoupit, ale také obhájit autoritu BoÏího zákona, pﬁedstavit lidem jeho
vzne‰enost a slávu a dát jim pﬁíklad
vztahu k nûmu. Jako jeho následovníci, jsou kﬁesÈané povoláni k tomu, 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 ãlovûk získat vûãn˘ Ïivot, Kristus odpovûdûl: „Chce‰-li vejít do Ïivota, zachovávej pﬁikázání!“ (Mt 19,17)
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Varoval také pﬁed nedodrÏováním
tohoto poÏadavku: „Ne kaÏd˘, kdo
mi ﬁíká ‘Pane, Pane’, vejde do království nebeského; ale ten, kdo ãiní
vÛli mého Otce v nebesích.“ (Mt
7,21-23) Lidem, kteﬁí poru‰ují zákon, 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, nepomine jediné písmenko ani jediná ãárka ze Zákona, dokud se
v‰echno nestane.“ (Mt 5,18) Kristus zdÛrazÀoval, Ïe nesmíme ztratit
ze zﬁetele hlavní cíl zákona: milovat Hospodina, svého Boha, cel˘m
srdcem, du‰í a myslí a svého bliÏního 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 „nové pﬁikázání“ (J 13,34). Toto nové
pﬁikázání nemûlo nahradit Desatero, 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 nejen milovali navzájem, ale aby se
‘milovali navzájem, jako on miloval je’ (J 15,12). Pﬁesnû ﬁeãeno,
máme zde jednodu‰e dal‰í dÛkaz,
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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, zÛstanete v mé lásce, jako já zachovávám
pﬁikázání svého Otce a zÛstávám
v jeho lásce.“ (J 15,10) Podobnû, pokud milujeme BoÏí lid, milujeme
Boha a „zachováváme jeho pﬁikázání“ (1 J 2,3).
Pouze kdyÏ zÛstaneme v Kristu,
mÛÏeme b˘t cel˘m srdcem poslu‰ní. „Jako ratolest nemÛÏe nést ovoce 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 Pavel: „NeÏiji uÏ já, ale Ïije ve mnû
Kristus.“ (Ga 2,20) Na tûch, kdo
takto Ïijí, mÛÏe Kristus splnit své zaslíbení nové smlouvy: „Dám své zákony 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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2,2; 2 K 3,18). Tato promûna z hﬁí‰níka na BoÏí dítû pÛsobivû svûdãí
o Kristovû moci.
Písmo prohla‰uje za „blahoslavené“ ty, kdo „chodí v zákonû Hospodinovû“ (Î 119,1; Kral.). Takov˘ ãlovûk „nad jeho zákonem rozjímá ve
dne i v noci“ (Î 1,2). Poslu‰nost pﬁiná‰í mnoho poÏehnání: (1) prozíravost 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);
(7) dlouh˘ Ïivot (Pﬁ 3,1.2; 4,10.22)
a (8) uji‰tûní o vysly‰ení modlitby
(1 J 3,22; srov. Î 66,19).
Tím, Ïe nás BÛh vyz˘vá k poslu‰nosti, zaslibuje bohatá poÏehnání
(Lv 26,3-10; Dt 28,1-12). KdyÏ odpovíme kladnû, stáváme se jeho
„zvlá‰tním vlastnictvím – královstvím knûÏí, pronárodem svat˘m“
(Ex 19,5.6; srov. 1 Pt 2,5.9), budeme vyv˘‰eni „nad v‰echny pronárody zemû“, budeme „hlavou a ne
chvostem“ (Dt 28,1.13).
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