Vítězství skrze Ježíše Krista

Týden od 4. do 10. listopadu

6

Vítězství skrze Ježíše Krista
Texty na tento týden: Ef 1,17–21; Ř 8,26–39; Jk 4,7; 1Pt 5,6–10; L 9,1.2; 10,19.20; Sk 5,12–16
Základní verš
„Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“ (Ř 8,37)
Hlavní myšlenka
S Kristem můžeme zvítězit nad všemi mocnostmi, které nás zotročují.
V některých částech světa je náboženství jakousi pomocí, která lidem pomáhá řešit problémy každodenního života. Křesťanská představa o vysvobození z hříchu je pro mnohé tradiční náboženství zcela cizí.
V těchto částech světa hrozí, že i křesťanství bude považováno pouze za prostředek, kterým je možné
řešit každodenní problémy.
Přestože křesťanský životní styl má mnohé praktické důrazy, je třeba si uvědomit, že křesťanství má
především duchovní rozměr. Křesťanství odhaluje dimenze reality, které přesahují materiální svět. Obě
tyto reality (duchovní i materiální) jsou důležité, ale každá z nich sleduje jiné cíle. Buďme vděčni Bohu, že
nám zaslibuje vítězství v obou těchto oblastech!
Je důležité si uvědomit, že velký spor mezi Kristem a satanem tvoří pozadí a základ našeho chápání
světa i našeho místa (jako křesťanů) v něm. V tomto konfliktu nejsou křesťané vydáni napospas nepřátelským silám. Naopak, Kristus nám nad těmito silami zaslibuje vítězství.
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Neděle 4. listopadu

Vítězství skrze Ježíše Krista

Bůh nás povolává k naději
17

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení,
abyste ho poznali 18a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté
a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu 19a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří
věříme. 20Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil
po své pravici v nebesích, 21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. (Ef 1,17–21)

Osobní studium
Křesťané by neměli žádnou naději na vítězství nad silami zla, pokud by to Bůh neumožnil. V minulé lekci
jsme přemýšleli nad tím, že Ježíš svou smrtí na kříži a vzkříšením zvítězil nad všemi formami zla. Odmaskováním a odzbrojením těchto protibožských mocností jim stanovil určitou „hranici“. Tím, že si tyto síly
podrobil, umožnil křesťanům získat vítězství.
Apoštol Pavel se v Ef 1,17–21 modlí za to, aby Bůh dal křesťanům v Efezu moudrost. Až ji obdrží, jejich
život se naplní křesťanskou nadějí. Jako Boží dědicové si uvědomí, jaké mají výsady. Rozpoznají ve svém
životě Boží moc, která je stejně silná jako ta, která vzkřísila Ježíše z mrtvých.
Ve verši 20–22 je zdůrazněno, že důsledkem Ježíšova ukřižování a vzkříšení je podřízení všeho Kristu – včetně vlád, sil a mocností. Každý z nás proto může zvítězit nad vším, co nás v duchovní oblasti brzdí
a ničí.

Aplikace
Ještě jednou si přečti dnešní text. Co si z něj můžeš vzít, ať už prožíváš jakýkoliv zápas? Co je nám v Kristu
zaslíbeno? Jak můžeš dosáhnout toho, aby to nebyla jen teorie, ale realita tvého života? Čeho se na základě těchto zaslíbení můžeš dožadovat v zápase s mocnostmi, které jsou silnější než my?
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Pondělí 5. listopadu

Naděje na vítězství
26

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se
za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 27Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch
se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. 28Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo
jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. 29Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho
Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 30které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty
také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. 31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo
proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? 33Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34Kdo je odsoudí?
Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
36
Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ 37Ale v tom
ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani
mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém
tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,26–39)

Osobní studium
Bible hovoří nejen o možnosti zvítězit nad silami zla, ale dává nám i naději na vítězství.
Prostuduj si Ř 8,26–39. Na co v tomto textu dává Pavel důraz? Proč může věřící člověk vyhlížet do budoucnosti s důvěrou? Která zaslíbení a povzbuzení tě oslovují v těchto verších? Jak můžeš dosáhnout
toho, aby to nebyla jen pěkná slova či pouhá teorie, ale aby tvůj život byl naplněn touto nadějí a aby tato
naděje mohla prostupovat tvou každodenní zkušenost?
Text v Ř 8,29.30 je předmětem mnoha diskuzí o předurčení. Kontext těchto veršů však ukazuje na to,
že jde o velké zaslíbení.
Apoštol Pavel uvádí nejméně dva vážné důvody, proč můžeme Bohu důvěřovat. (1) Ve verších 26 a 27
konstatuje, že Duch svatý nám pomáhá v našich zkouškách a „slabostech“. (2) Ve verši 28 zdůrazňuje, že
podle Božího záměru všechny věci – včetně zkoušek – slouží v konečném důsledku pro dobro křesťana
(bez ohledu na to, jak těžké se nám zkoušky zdají, když je prožíváme). Důvěřovat Bohu i v těžkostech je
klíčem k tomu, abychom mohli žít vírou nejen na základě toho, co vidíme či cítíme.
Verše 29 a 30 představují Pavlův způsob zdůvodnění důvěry, kterou vyjadřuje ve verši 28. Ukazuje, jak
se rozvíjí Boží záměr s těmi, kteří ho milují. V něm jsou zahrnuty všechny „kroky“ spasení.
Ve verších 31–35 se Pavel snaží posílit důvěru křesťanů. Všimni si zvlášť verše 31. Co si můžeš osobně
vzít z tohoto verše?
Od verše 35 pak Pavel označuje celou řadu „objektů“, nad nimiž může křesťan zvítězit. Je zajímavé,
že tento seznam obsahuje i „mocnosti“. Ukazuje tedy, že ve vesmíru není nic, nad čím by křesťan – díky
Ježíši Kristu – nemohl zvítězit.

Aplikace
Kdo z tvých známých a přátel prochází nějakým těžkým životním obdobím? Za které konkrétní věci
v jeho životě se můžeš modlit? Jak mu můžeš pomoci?
lekce číslo 6
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Úterý 6. listopadu

Vítězství skrze Ježíše Krista

Křesťané a satan
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. (Jk 4,7)
6
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 7Všechnu ‚svou starost
vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. 8Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází
jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. 9Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši
bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. 10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný
základ. (1Pt 5,6–10)

Osobní studium
Křesťan není bezmocná oběť vydaná napospas ďáblovi. Písmo zaslibuje, že ďábel uteče od toho, kdo
se mu vzepře (Jk 4,7; Dt 4,4). To je také jeden z důvodů, proč je nebezpečné, pokud se tváříme, že satan
a padlí andělé neexistují (a to jen proto, že věda jejich existenci nepotvrdila). Křesťan není vyzýván
k tomu, aby se postavil do opozice proti satanovi, ale spíše k tomu, aby zaujal vůči němu určitý postoj.
Řecké slovo, které je přeloženo jako „vzepřít se“, může také znamenat „zaujmout vůči něčemu postoj“.
Jde o postoj, který když křesťan zaujme, satan uteče. Co je tímto postojem? Plné podřízení se Bohu. On
jediný má moc způsobit, aby nás satan nechal na pokoji.
Apoštol Petr oslovuje ve svém listu křesťany, kteří byli vystaveni pronásledování. Věděl, že za tímto
pronásledováním stojí satan. Proto své čtenáře vybízí, aby se vzepřeli ďáblu (1Pt 5,6–10). Petr použil
stejné slovo jako Jakub („vzepřete se“). Ale přidává, že křesťan musí být „zakotven ve víře“ (verš 9). Naznačuje tím, že ďábel uteče od těch, kteří se pevně postaví proti jeho útokům. Jak však konkrétně vypadá
tento pevný postoj – „zakotvení ve víře“? Bůh sám křesťana „obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný
základ“ (1Pt 5,10; viz též Ef 4,27; 6,11).

Aplikace
Bůh nám dává mnoho zaslíbení. Nikde nám však neslibuje, že budeme osvobozeni od utrpení a zkoušek.
Je mnoho věcí, kterým v souvislosti s utrpením nerozumíme. Zdá se nám, jako by lidé byli na tomto světě
předurčeni trpět. Jakou změnu může tvá důvěra v Boha přinést do tvého utrpení, bolesti a zármutku?
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Středa 7. listopadu

Příklady vítězství u učedníků
1

Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. 2Poslal
je zvěstovat Boží království a uzdravovat. (L 9,1.2)
19
Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem
neuškodí. 20Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou
zapsána v nebesích. (L 10,19.20)

Osobní studium
Zatím jsme mluvili o naději a zaslíbeních na vítězství, která křesťan obdržel. V Bibli však nacházíme i konkrétní příklady vítězství nad silami zla. Můžeme začít učedníky, které Ježíš vyslal do světa.
Je zajímavé, že když Ježíš vyslal dvanáct učedníků hlásat evangelium o blížícím se Božím království,
považoval za důležité dát jim moc na démony a nečistými duchy (Mt 10,1–10; Mk 6,7.12.13; L 9,1.2;
10,1–20). Není to překvapivé, protože kázání evangelia nevyhnutelně znamená, že jsou tyto mocnosti
demaskovány. Ježíš předpokládal, že při zvěstování dobré zprávy se mocnosti zla projeví. Proto bylo potřebné dát učedníkům nad nimi moc. A opravdu, když učedníci kázali, síly zla se projevily. Mnozí démoni
však byli vyhnáni a zlé síly poraženy.
Když však Ježíš vysílá sedmdesát učedníků, nepověřuje je tím, aby vyháněli démony (L 10,9). Přesto
to byla součást jejich misie. Zdá se, že pro tuto skupinu učedníků bylo vítězství nad démony radostnou
událostí (L 10,17). Když se vrátili, říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Uvědomovali
si, že to způsobila Ježíšova moc.
Mohli bychom dlouho diskutovat o uvedených textech a způsobu, jak jim dnes máme rozumět.
Důležité však je, že jako křesťané, kteří zvěstují světu evangelium, jsme od Krista dostali jeho sílu a moc.

Aplikace
Přečti si L 10,20. Proč podle tebe Ježíš řekl učedníkům tato slova? Jak ti Ježíšova odpověď pomáhá uvědomit si, co je v životě důležité? Jak se můžeš ujistit, že ve svém životě opravdu dáváš důraz na to, co je
správné a důležité?
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Čtvrtek 8. listopadu

Vítězství skrze Ježíše Krista

Příklady vítězství ve Skutcích apoštolů
12

Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví 13a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil. 14A stále
přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. 15Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je
na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. 16Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými
duchy a všichni byli uzdravováni. (Sk 5,12–16)

Osobní studium
Vítězství nad démonskými silami, o kterých jsme hovořili ve středeční části, se udály v čase Ježíšova působení na této zemi. Tato vítězství ale nejsou omezena na období Ježíšova pozemského života. V knize
Skutky apoštolů se můžeme dočíst o dalších vítězstvích Ježíšových následovníků nad démonickými
silami.
S ohledem na zaslíbení, které Ježíš zanechal svým následovníkům o tom, že Duch svatý s nimi bude
i po jeho odchodu, by nás to nemělo překvapit (J 14,16). Víme, že přestože satan byl Ježíšovou smrtí
na kříži definitivně poražen, velký spor mezi Bohem a satanem bude probíhat až do druhého Kristova
příchodu. Proto i dnes Ježíšovi následovníci stojí uprostřed tohoto konfliktu.
Přečti si následující příklady vítězství nad zlými silami. Jak souvisely se zvěstováním evangelia?
Sk 5,12–16
Sk 16,16–18
Ve Sk 16,16–18 je zaznamenán neobyčejný příběh o mladé dívce, která svědčila o „nejvyšším Bohu“.
Přestože její slova mohla na první poslech vyznívat pozitivně, apoštol Pavel k nim měl velké výhrady.
Uvědomoval si, o co ve skutečnosti jde. Nadpřirozené schopnosti, která dívka projevovala a díky nimž
získávala peníze pro své pány, nebyly od Boha. A Pavel to věděl. Když o něm a jeho spolupracovnících
prohlašovala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha,“ nemluvila o pravém Bohu, ale pravděpodobně
o kanaánském božstvu, které se nazývalo Elyon (nejvyšší). Jak snadno se může stát, že při použití běžných výrazů může dojít k posunu – a pravda se změní v blud.

Aplikace
Ještě jednou si přečti Sk 5,12–16. Jak na tebe působí zpráva o lidech, kteří doufali, že na ně padne „aspoň
Petrův stín“? V čem jsou tato slova varováním pro křesťana, který spolupracuje s Bohem – zvlášť když je
ve své práci úspěšný?

44

lekce číslo 6

Vítězství skrze Ježíše Krista

Pátek 9. listopadu

Podněty k zamyšlení
V knize Touha věků si přečti kapitolu „Nebojte se!“ (TV 424–436; DA 662–680).
„Ježíš zvítězil tím, že se podřídil Bohu a spolehl se na něj. Prostřednictvím apoštola nám říká:‚Podřiďte
se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.‘ (Jk 4,7) Sami se
z pokušitelovy moci osvobodit nemůžeme. Ovládl lidstvo a každý, kdo by se mu chtěl postavit ve vlastní
síle, se stane obětí jeho svodů. Avšak ‚pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak
do hradu‘ (Př 18,10). Satan se třese a utíká i před tím nejslabším člověkem, který hledá útočiště v onom
mocném jménu.“ (TV 79; DA 130.131)
„Všemohoucí síla Ducha svatého chrání každého člověka, který činí pokání. Kristus nikdy nedopustí,
aby se nepřítel zmocnil toho, kdo ve víře pokorně prosí o Boží ochranu. Spasitel stojí při všech lidech,
na které doléhají zkoušky a pokušení.
S ním nemůže nikdo padnout, prohrát nebo něco ztratit. Pro něho není nic nemožné. V něm můžeme
všechno. On nás posiluje. Když přijdou zkoušky a pokušení, nečekejte, až se dá všechno do pořádku,
hleďte na Ježíše a On vám pomůže.
Někteří křesťané příliš přemýšlejí a hovoří o satanově moci. Myslí na svého nepřítele, zmiňují se o něm
ve svých modlitbách, mluví o něm. Stále víc a více se objevuje v jejich představách. Satan sice má velikou
moc, ale díky Bohu máme mocného Spasitele, který vyhnal knížete zla z nebe. Satan má radost, když
zveličujeme jeho moc. Hovořme tedy o Ježíši a oslavujme jeho moc a lásku.“ (TV 314; DA 490)

Otázky k rozhovoru
1. Dějí se i dnes zkušenosti vítězství, které prožívali apoštolové? Prožíváme tato vítězství, díky Ježíšově
síle a moci, i v našich životech? Co můžeme udělat pro to, aby takových vítězství bylo více?
2. Co znamená „podřídit se Bohu“ (Jk 4,7)? Jak to máme udělat? Co se stane, když se podřídíme Bohu?
3. Představte si, že jste v situaci apoštola Petra. Dějí se znamení a zázraky. Lidé chtějí, aby se jich dotkl alespoň tvůj stín. Zamyslete se nad tím, jaký by to mohlo mít vliv na duchovní život člověka. Co je v této
situaci jediným bezpečím?
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