Spasení – jediné řešení

Týden od 21. do 27. října
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Spasení – jediné řešení
Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3–5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17
Základní verš
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (J 3,16)
Hlavní myšlenka
Problém hříchu je opravdu velmi vážný. Děkujme Bohu, že našel řešení, jak nás zachránit.
„Problém hříchu“ souvisí s krizí, kterou způsobil pád Adama a Evy do hříchu. Na zemi propukl velký spor
mezi dobrem a zlem. Božím cílem v tomto sporu je zastavit a v konečném důsledku odstranit ničivé
následky hříchu – a to nejen na zemi, ale i v celém stvoření. Bůh se rozhodl převzít iniciativu a osvobodit
stvoření od destruktivních následků hříchu. I když tento konflikt – přinejmenším pokud jde o spasení –
probíhá na zemi, problém velkého sporu je univerzální.
Poselství o spasení, které nám přináší Bible, je zaměřeno především na Boha a na to, co koná, aby
mohl zachránit každého člověka. Týká se však i lidské odpovědi na Boží nabídku. Bůh ve snaze nás
zachránit udělal bezprecedentní krok – vydal se zlu a zemřel za nás na kříži. Náš podíl spočívá v odpovědi na rozhodující otázku: Jak odpovím na Boží nabídku? Na této odpovědi závisí věčný úděl každého
člověka.
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Neděle 21. října

Spasení – jediné řešení

„Všichni zhřešili“
Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny,
protože všichni zhřešili. (Ř 5,12)

Osobní studium
Spasení je Boží řešení problému, který vznikl, když se objevil hřích. Rozsah ničivého působení hříchu
ovlivňuje a určuje i způsob řešení.
Následující verše popisují rozsah problému hříchu. Které se zmíněných důsledků a projevů hříchu se
tě nejvíc týkají?
Jr 17,9
Ř 5,12
Jk 5,1–7
Iz 5,23
2Te 2,10
J 2,25
Ž 59,2.3
Kdo z nás osobně nezažil bolest, kterou způsobuje hřích? V každém okamžiku našeho života pociťujeme
realitu hříchu a jeho důsledky. Každý aspekt lidské existence je do určité míry ovládán hříchem.

Aplikace
Hřích nakazil všechny lidi – naše pohnutky i neskrytější zákoutí srdce. Jsi Bohu vděčný za jeho řešení –
plán spasení? Napiš si deset věcí, za které jsi Bohu vděčný v souvislosti se záchranou, kterou ti přinesl
v Ježíši Kristu.
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Pondělí 22. října

Boží řešení
3

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním
požehnáním nebeských darů; 4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí
a bez poskvrny před jeho tváří. 5Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny… (Ef 1,3–5)

Osobní studium
Po pádu do hříchu se ihned objevily důsledky. Proto bylo třeba jednat. Pro tento případ měl Bůh připraveno řešení. Ellen Whiteová napsala: „Jen co se objevil hřích, byl připraven i Spasitel. Kristus věděl, že
bude muset trpět, přesto byl ochotný zastoupit člověka. Jen co Adam zhřešil, Boží Syn se představil jako
ten, který dává záruku za lidské pokolení. Toto ručení, jež mělo odvrátit odsouzení vyhlášené nad viníky,
bylo stejně mocné, jako když zemřel na golgotském kříži.“ (1BC 1087)
Pročti si následující verše. Kromě jiného hovoří i o Božím plánu záchrany. Kdy byl připraven? Jakou
naději a příslib z nich můžeš čerpat?
Tt 1,1.2
Ef 1,3–5
2Te 2,13.14
Zj 13,8
Opatření pro vyřešení problému hříchu měl Bůh připravené od věčnosti. I když Bůh dopředu nepředurčil, že ve vesmíru vznikne hřích (pokud by ho předurčil, byl by za něj zodpovědný, což je hrůzostrašná
myšlenka), věděl, že se to stane. Proto měl připravené řešení.
Biblické předurčení je radikálně odlišné od „předurčení“, jak ho lidé běžně chápou. Božím plánem
od věčnosti bylo, aby byli všichni lidé v Ježíši Kristu zachráněni. Pokud se někdo rozhodne spasení odmítnout, nemění to nic na moci a šířce Božího plánu. Je velkou tragédií, že navzdory Boží lásce a oběti
budou někteří lidé – z vlastního rozhodnutí – zatraceni.

Aplikace
Je úžasnou zprávou, že od věčnosti měl Bůh připraven plán, abychom (každý z nás) byli spaseni. Jak to
ovlivňuje tvůj život?
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Úterý 23. října

Spasení – jediné řešení

Záchrana skrze Ježíše Krista
Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. (Ř 6,8)

Osobní studium
Plán záchrany byl připraven od věčnosti. Po pádu člověka do hříchu celé dějiny spásy – od prvního
zaslíbení daného Adamovi a Evě (Gn 3,15) přes první oběti (Gn 4,4), smlouvu s Abramem (Gn 12,1–3)
a později přes službu ve svatyni (Ex 25,8) – ukazují na Ježíše Krista. Záchrana lidstva vrcholí Kristovým
životem, smrtí, vzkříšením a službou v nebesích.
Závažnost hříchu nejlépe pochopíme, když uvažujeme nad cenou, kterou si řešení tohoto problému
vyžádalo. Golgotský kříž ukazuje, že jakákoliv snaha člověka vyřešit samostatně problém hříchu je úplně
zbytečná. Mimořádná situace vyžaduje mimořádné opatření. Smrt Ježíše Krista – Boha, který na sebe
vzal naše hříchy – je takovým mimořádným opatřením.
Význam Kristovy oběti nám Písmo představuje jako smíření za hřích – tedy prostředek, skrze který
je problém hříchu ve všech možných projevech definitivně vyřešen. Jak Kristova smrt zajišťuje člověku
spasení? Uvažovat o tom můžeme z několika úhlů pohledu. Na základě uvedených textů si napiš ke každému bodu několik myšlenek, které tě oslovily.
1. Smíření s Bohem (ospravedlnění, soulad): L 18,9–14; Iz 53,4–7; Ř 3,19–24.28; Za 3,1–4
2. Život s Bohem (posvěcení, obnova): 1K 6,8–11; Ř 6,1–8
3. Jistota vzkříšení k věčnému životu: J 5,24.25; 1J 5,9–13; 1Te 4,16.17

Aplikace
Zlo většinou vnímáme z našeho pohledu. Když se děje něco zlého nám či našim blízkým – tady a teď.
Uvažuj nad důsledky hříchu z pohledu Krista, který zemřel na kříži, aby nás zachránil od věčné smrti. Jak
to mění tvůj pohled na hřích?
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Středa 24. října

Milostí jsme spaseni skrze víru
Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
(Ř 5,8)
8
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže
se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,8.9)

Osobní studium
Hříšník je ospravedlněn na základě smiřující oběti Ježíše Krista (Ř 5,6–10). Tento plán záchrany, který
Bůh připravil na ospravedlnění lidí, musí však být přenesen do zkušenosti věřícího člověka. Nestačí jen
získat teoretické poznatky o ospravedlnění. Potřebujeme prožít, co pro každého z nás ospravedlnění
znamená.
Apoštol Petr se ve svých výzvách (Sk 2,36–38 a 3,19) zmiňuje o pokání jako o začátku zkušenosti spasení u hříšníka. Jak ti pomáhá pokání (uvědomění si provinění a lítost) spojit zkušenost ospravedlnění
s Kristovou smrtí?
Uvažuj o následujícím citátu: „Nic se nedotýká lidského srdce víc než Kristova odpouštějící láska. Když
hříšník přemýšlí o nezměrné Boží lásce, která se projevila na kříži, stává se pro něj nejmocnější pohnutkou k pokání. Je to Boží dobrota, která nás vede k pokání (Ř 2,4).“ (Adventisté sedmého dne věří…, str.
159)
Boží milost přijímáme vírou (Ř 3,23–25; Ef 2,8). Pavel v Ř 10,17 (ČSP) píše: „Víra je tedy ze slyšení zvěsti
a zvěst skrze slovo Kristovo.“ V předchozím odstavci bylo zmíněno, že Kristova bezpodmínečná láska
vede člověka k pokání. Pokání však není nějaká speciální výsada několika privilegovaných. Boží dobrotivost nás vede k tomu, abychom si uvědomili svou hříšnost a litovali jí. Když činíme pokání, můžeme
zároveň prožívat ospravedlnění, které dostáváme jako dar díky Boží milosti. Za zkušenost ospravedlnění
můžeme být vděčni Bohu. Spasení je darem od Boha, který dostáváme jen díky jeho milosti (Ef 2,8).

Aplikace
Bůh pro nás tolik udělal! Co ti pomáhá, aby sis v mysli i srdci více uvědomoval Boží dobrotu? Které věci
naopak naplňují tvou mysl hněvem, neláskou či zatrpklostí? Poděl se o své pocity v této věci s někým
blízkým. Modlete se společně za to, aby váš život překypoval vděčností, která bude svědectvím o velkém
Bohu, kterému věříme.
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Čtvrtek 25. října

Spasení – jediné řešení

Život v Kristu
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2K 5,17)

Osobní studium
Díky zkušenosti ospravedlnění prožívá věřící člověk duchovní skutečnosti, které v jeho životě podněcují změny. Ospravedlnění znamená, že jsou hříšníkovi odpuštěny hříchy (L 7,47; Ef 1,7; Ř 4,7), je zbaven
břemena hříchu, je mu darována spravedlnost (Bůh se na něj dívá jako na spravedlivého – Ř 5,16.18; 8,1)
a obdržel nový život (Ef 2,1–7).
Tato zkušenost spočívá v tom, že před Bohem můžeme stát očištěni, s vědomím, že jsou nám odpuštěny hříchy – bez ohledu na naši minulost, naše provinění i na to, co jsme udělali.
Co to pro tebe znamená? Kristova smrt přikrývá všechny hříchy – i ty nejhorší – bez ohledu na to,
jak člověka odsuzuje jeho vlastní svědomí (1J 3,20). Když se ve víře odevzdáš a podřídíš Kristu, když
přijmeš jeho dokonalý život místo svého „poskvrněného šatu“ (Iz 64,5), v té chvíli jsi přikryt Kristovou
spravedlností. Jeho dokonalý život je ti darován, jako by to byl tvůj vlastní život. Pro hříšníka je to
opravdu vzácný dar!
Je ovšem namístě otázka: Může se něco takového stát, aniž by v životě člověka nastala radikální změna? Tato změna se jmenuje „znovuzrození“ a je neoddělitelnou součástí zkušenosti spasení.
Odpuštěním hříchů jsou odstraněny všechny překážky, které brání smíření a společenství Boha
s člověkem. Hříšník, který žije pod vedením Ducha svatého ve společenství s Kristem, začíná žít novým
životem.
Pokání je tedy nevyhnutelnou podmínkou pro prožívání zkušenosti odpuštění a ospravedlnění. Většinou ho provází vyznání a křest (Sk 2,38; 1J 1,9). To vyjadřuje skutečnost, že i když je odpuštění dostupné
všem, ne všem bude odpuštěno.

Aplikace
V čem by byl tvůj život jiný, pokud by ses v každé chvíli nemohl spolehnout na zaslíbení, že tvé přijetí
u Boha není založeno na tvém výkonu, ale na tom, co pro tebe vykonal Ježíš? Jak by to poznamenalo tvé
prožívání křesťanství?
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Pátek 26. října

Podněty k zamyšlení
„Plán našeho vykoupení nebyl připraven dodatečně – po pádu Adama do hříchu. Bylo to zjevení
‚tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno‘ (Ř 16,25). Byly odhaleny principy, které byly
od věčnosti základem Boží vlády… Bůh nenaplánoval vznik hříchu, ale předvídal ho. Proto udělal
opatření, jak tento vážný a mimořádný případ vyřešit. Jeho láska ke světu byla tak velká, že se zavázal dát ‚svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.‘“ (Ellen
Whiteová, God´s Amazing Grace, str. 23)

Otázky k rozhovoru
1. Zamyslete se nad tím, jak musí být hřích strašlivý, když jeho vyřešení vyžadovalo smrt samotného
Stvořitele. Co nám zjevuje kříž o úplné neschopnosti lidí zachránit se vlastními silami?
2. Kdy se může stát, že člověk navzdory velkému množství poznatků o spasení ho neprožívá ve svém
životě, na „vlastní kůži“? Jak vnímáte výrok Ellen Whiteové, že „odevzdání se Bohu musí být živá,
praktická zkušenost; ne nějaká teorie, o které se pouze mluví. Je to princip, který proniká každou naší
zkušeností?“ (Our High Calling, str. 243) Jak prožíváme zkušenost spasení v našem každodenním
praktickém životě?
3. Uvažujte o úloze spasení v kontextu velkého sporu. Proč chce satan zabránit co největšímu počtu
lidí, aby prožili zkušenost spasení v Ježíši Kristu? Jaké prostředky používá? A jak se proti nim můžeme
bránit?
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