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KDO JSOU BRATØI V KRISTU?

E

církve a k pøedsedání na schùzích.
Shromáÿdìní k „lámání chleba“ v
„první den týdne“ je vìnováno zpìvu
církevních písní, modlitbám, ètení ze
Svatého písma a kázání. Chleba a víno
kolují mezi všemi pøítomnými „bratry a
sestrami“. Na úhradu výloh je
uspoøádána dobrovolná sbírka penìÿních
pøíspìvkù. Kdyby bylo moÿné, aby se
takového shromáÿdìní zúèastnili nìkteøí
z prvních následníkù apoštolù v prvním
století, vìøíme, ÿe by okamÿitì rozeznali,
o co se jedná, protoÿe obøady probíhají
podle vzoru Nového zákona.
Stejnì jako Jeÿíšovi bezprostøední
uèedníci, Bratøi v Kristu šíøí jeho poselství
ÿivota mezi ty, kteøí mu chtìjí naslouchat,
vyuèují dìti a mládeÿ v nedìlních
hodinách náboÿenství a v okruhu èlenù
spoleèenství povzbuzují k ÿivotu ve víøe,
modlitbì a poslušnosti k Kristu a jeho
pøikázáním.

xistuje jistì mnoho lidí, kteøí
pociðují, ÿe osobnost a uèení
Jeÿíše Krista v sobì má nìco
výjimeènì významného. Kdyÿ však
hloubìji studují „køesðanství“ v jeho
dìjinách i moderních podobách, setkají
se s širokou škálou církví a spoleèenství
a jejich rùznorodými základy, tezemi a
zvyklostmi. Je docela moÿné, ÿe by v
pocitu zmatku nad existencí tolika skupin
se stejným názvem, totiÿ „køesðanské“,
vzdali svoje hledání „pravdy“ jako
beznadìjné.
Úèelem této krátké broÿury je
upozornit zvídavého zájemce na existenci
spoleèenství vìøících, kteøí si øíkají Bratøi
v Kristu a jsou organizováni ve spolcích
na celém svìtì. Að jsou kdekoliv, jejich
spoleèenství je zaloÿeno na dohodnuté
základnì víry. Stìÿejní myšlenkou jejich
víry je to, ÿe uèení Krista a jeho apoštolù
v 1. století bylo a zùstává dodnes
pravdivé. Jedinou autoritou je pro nì
Písmo svaté, Starý i Nový zákon.

Název Bratøi v Kristu
(Christadelphians)

Apoštolské spoleèenství

Na poèátku svého pùsobení si èlenové
byli vìdomi toho, ÿe vzhledem k
zachování identity je tøeba skupinu nìjak
nazvat. Její souèasný název—Christadelphians—byl vybrán proto, ÿe znamená
„bratøi (a samozøejmì i sestry) v Kristu“
a pouÿívá se k oznaèení tohoto
spoleèenství uÿ více neÿ 120 let.
Od roku 1864 vychází v Birminghamu
(Velká Británie) mìsíènì èasopis „The
Christadelphian Magazine“. Nabízí

Spoleèenství Bratrù v Kristu nemá
placené knìÿstvo, obøadní roucha,
komplikované obøady, ani hlavu církve
nebo zákonodárný sbor. Jejich „ecclesia“
(slovo pro „církev“ podle Nového
zákona) samostatnì spravuje svoje
záleÿitosti, i kdyÿ všude se tomu dìje na
základì obdobných principù. Stejnì jako
„staršinové“ v dobách Nového zákona,
jsou èlenové povoláni k øízení správy
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informativní èlánky a církevní zprávy z
celého svìta. Pro èleny a jejich pøátele jsou
vydávány také broÿury a knihy. Existují
další organizace po celém svìtì, které
podporují hlásání evangelia v místech,
kde je církev málo poèetnì zastoupená
nebo témìø neexistující. V takových
oblastech jsou šíøením evangelia
povìøeny zvláštní výbory. Další
organizace dává do obìhu tištìná kázání
biblické studie pro èleny, kteÿí ÿijí ve
vzdálenìjších oblastech.
Péèi o nemocné a staré lidi povaÿuje
církev za naléhavou nutnost. V rùzných
zemích existují domovy a jednotlivým
èlenùm, kteøí se octli v nouzi, je
poskytována pomoc z dobrovolných
penìÿních sbírek.

byli pøesvìdèeni o platnosti jeho závìrù.
Po 150 let bylo jeho chápání biblických
pravd podrobeno pøísným zkouškám
veøejného provìøování. Charakteristické
názory dnešních Bratrù v Kristu jsou
výsledkem tohoto procesu.

Bible jako celek
Co je tedy poselstvím Bible a jak se
liší od populárních „køesðanských“
názorù?
Vyplývá z dùleÿitého principu, totiÿ
ÿe Bibli je tøeba chápat jako celek.
Schvalovat urèité uèení s tím, ÿe bychom
pøijali nìkteré èásti Svatého písma a
ostatní nechali bez povšimnutí, by bylo
snadné. V dnešní dobì je napøíklad
oblíbené popírat z velké èásti Starý zákon.
A pøece to byly právì tyto dokumenty,
Zákon, ßalmy a Proroci, které Jeÿíš a jeho
apoštolové pøijali jako „Slovo boÿí“. Bible je jednotný celek: zjevení Boha lidstvu
zaèíná na stránkách Starého zákona a jeho
pokraèováním a rozšíøením je Nový
zákon. „Celá boÿí vùle“ (Skutky apoštolù
20,27) musí být vyvozena z Bible jako
celku.
Bratøi v Kristu vìøí, ÿe, „veškeré Písmo
pochází z Boÿího Ducha“ (Druhý list
Timoteovi 3,16). Proto ètou Bibli
zevrubnì a pravidelnì. Rozvrh ètení Bible, tzv. Prùvodce Biblí (Bible Companion) jim umoÿòuje prostudovat Starý
zákon jednou a Nový zákon dvakrát do
roka.
Další velmi dùleÿitý bod je skuteènost,
ÿe pokud má èlovìk opravdu pozorumìt
Bibli, musí se smíøit s tím, ÿe je naprosto
upøímná, co se týèe všech otázek, ale
pøedevším tìch, týkajících se nás samých.
Je to nejrealistiètìjší kniha na svìtì, jeÿ se
vypoøádává s holými fakty ÿivota, aniÿ

Odlišné základy
Proè by si ale Bratøi v Kristu mìli
zaslouÿit více pozornosti neÿ jiné skupiny
„vìøících“, z nichÿ mnohé tvrdí, ÿe jsou
zaloÿeny na studiu Bible?
Struèná odpovìï je tato: jejich chápání
Bible je zcela odlišné od ostatních
vyznání. Tento rozdíl vzešel z
pøesvìdèení Johna Thomase, ÿe uèení, se
kterým se setkával v „køesðanství“ pøed
150 lety, neodráÿelo zcela pøesnì víru
Krista a jeho apoštolù. Ujištìn o tom, ÿe
pravdu je tøeba hledat v Bibli, pustil se
do svìdomitého studia Svatého písma.
Nedìlal si ÿádný nárok na to, ÿe by v jeho
poznání bylo nìco prozíravého nebo
objevného.
Dospìl k porozumìní „zvìsti o Boÿím
království a o Jeÿíši Kristu“ (Skutky
apoštolù 8,12), které se ve spoustì
dùleÿitých bodù lišilo od uèení ostatních
církví a náboÿenských sekt. Práce Johna
Thomase se setkala s podporou lidí, kteøí
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by si dìlala nìjaké iluze. Problémy
lidského pokolení i èlovìka jako jedince
jsou otevøenì posuzovány, jejich pùvod
vysvìtlen a stejnì tak jejich øešení. Bible
je jediným zdrojem na svìtì, který tak èiní
v souladu se skuteènostmi dìjinnými a
skuteènostmi lidského ÿivota.

ÿe Bùh se naprosto nezvratnì zabývá
Zemí a lidským pokolením na Zemi.
Podle jeho vlastních slov: „Toto praví
Hospodin, Stvoøitel nebe, onen Bùh, jenÿ
vytvoøil Zemi, jenÿ ji uèinil . . . nestvoøil
ji, aby byla pustá, vytvoøil ji k obývání.“
Bùh se zabývá Zemí v její celistvosti a
národy, které ji obývají. Kariéry velkých
vladaøù jsou pod jeho kontrolou a jejich
osud je pøedurèen. Závaÿné tìÿkosti
dnešního svìta a jejich øešení byly
pøedpovìzeny. Bohem ustanovený nový
øád je jediným prostøedkem usmìrnìní
svévolného lidstva. Bible je daleka toho,
aby se zabývala jen „oním svìtem“, ve své
starosti o osud lidsva je realistická a
praktická. Její vize budoucnosti má
celosvìtový rámec, neboð: „Zemì bude
naplnìna poznáním Hospodinovy slávy,
jako vody pokrývají moøe“ (Abakuk
2,14).
Aèkoliv tato vìštba byla vyslovena
600 let pøed Kristem, vyjadøuje pohled na
svìt celé Bible, má závaÿný význam
v
našich
souèasných
obtíÿných
podmínkách a je unikátní v dìjinách naší
planety.

Bùh, Stvoøitel a Otec
Bible líèí Boha jako Stvoøitele nebes a
Zemì. Je: „král vìkù, nepomíjející,
neviditelný, jediný Bùh . . . jemuÿ buò èest
a sláva na vìky vìkù.“ (První list
Timoteovi 1,17). Vÿdyð prostøednictvím
Ducha svatého, vyjadøujícím jeho moc,
má kontrolu nad dìním celého svìta.
Záleÿitosti svìta lidí øídí podle svého
prapùvodního zámìru s lidstvem. Jeho
vlastnosti jsou svatost a pravdivost,
neexistuje pro nìj podvod ani faleš,
nemùÿe neteènì pøihlíÿet stálým lidským
vzpourám. Sám sebe popisuje takto: Bùh
„plný slitování a milostivý, shovívavý,
nejvýš milosrdný a vìrný, který
osvìdèuje
milosrdenství
tisícùm
pokolení,
který
odpouští
vinu,
pøestoupení a høích, avšak viníka
nenechává bez trestu . . .“ (Druhá
Mojÿíšova 34,6-7).
Toto je portrét vìèného Stvoøitele,
morálnì svrchované bytosti, jeÿ je
zároveò Otcem tìch, kteøí jej vyhledávají
a naslouchají jeho uèení. A jen v jeho
uèení, totiÿ v Bibli, jej mùÿeme opravdu
poznat.

Izrael v boÿím plánu
Pozornému ètenáøi Bible neunikne, ÿe
Izrael a jeho národ zaujímají zvláštní
místo v boÿím plánu. Ale v dnešní dobì
se mnozí lidé jen tìÿko smiøují s povahou
moderního státu Izraele. Jak tedy vznikl
tento „zvláštní vztah“?
Biblické líèení poukazuje na to, ÿe se
lidstvo v zaèátcích své existence ve velké
míøe vzdalo upøímného uctívání Boha, a
tak: „Zemì byla pøed Bohem zkaÿená a
plná násilí.“ (První Mojÿíšova 6,11). Tím
na sebe lidstvo pøivolalo boÿí trest v
podobì potopy. Ale netrvalo dlouho a

ßivotnì dùleÿitá Zemì
Existuje bìÿná domnìnka, ÿe Bible se
nezajímá o Zemi a ÿivot na ní. Jejím
hlavním zájmem prý jsou „nebesa“, sídlo
spravedlivých. To je velký omyl. Z
odhalení boÿího zámìru jasnì vyplývá,
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lidé zaèali znovu projevovat stejné sklony
k mravní špatnosti. Bùh se tedy rozhodl
vybudovat ojedinìlé spoleèenství, v nìmÿ
jeho uèení bude zachováno. Proto si
vybral poctivého muÿe Abrahama a
pøislíbil jemu a jeho potomkùm
velkolepou odmìnu zahrnující vlastnictví
kenaanské zemì (pozdìji Palestina a
Izrael) a poÿehnání všem tìmto národùm
(První Mojÿíšova 12,1-3; 13,14-15).
Potomci Abrahama byli boÿím
pøièinìním odvedeni z Egypta a nakonec
se jejich 12 kmenù usadilo v Izraeli, v
zemi zaslíbené. Tam ÿili v poslušnosti k
Zákonu, tj. souboru pravidel daných jim
Bohem prostøednictvím Mojÿíše, s
úmyslem vychovat z nich národ oddanì
slouÿící Bohu.
V následujících stoletích ßidé
opakovanì zanedbávali uctívání Boha a
obrátili se na víru v idoly svých
pohanských sousedù, coÿ mìlo za
následek jejich vyhnání z vlastní zemì
a invazi cizích mocností. Po staletí
ÿili roztroušeni a pronásledováni—
uskuteènilo se to, pøed èím je Bùh varoval
(viz Pátá Mojÿíšova 28). Nicménì ale ßidé
pøes svoji svévolnost zachovali Slovo boÿí
jak v Izraeli, tak v jiných zemích v dobì
svého exilu.

poslání, o tom, jak: „Pán Bùh mu dá trùn
jeho otce Davida. Na vìky bude kralovat
nad rodem Jákobovým a jeho království
nebude konce.“ (Lukáš 1,32-33)
Hospodinùv zámìr s Izraelem byl
tedy v tom, uèinit jej vzdìlávacím
støediskem vìøících v pohanských
dobách pøed Kristem. Z nich byl zrozen
Jeÿíš a pøinesl dobrou zprávu, ÿe jeho
vìrní sluÿebníci se stanou na základì své
víry dìtmi Abrahama a zdìdí tak sliby
jemu dané. Toto napsal apoštol Pavel
Galatským: „Jste-li Kristovi, jste
potomstvo Abrahamovo a dìdicové toho,
co Bùh zaslíbil“ (List Galatským 3,27-29).

Pravda o lidstvu
K naplnìní svých pøirozených tuÿeb
èlovìk uÿ od poèátku dìjin hledá útìchu
v pøíjemných pøedstavách o lidstvu a jeho
koneèném
osudu.
Bible
však
nepodporuje ÿádné vysnìné pøedstavy o
lidské povaze. Je naprosto realistická ve
vztahu k èlovìku, jeho silným a slabým
stránkám. ßíká, ÿe jsme stvoøeni „k
obrazu boÿímu“, ÿe nám tedy byla dána
skvìlá moc myšlení. Umíme uvaÿovat,
máme sílu svìdomí varující nás pøed
zlem a špatností, máme sílu vùle
umoÿòující nám rozhodovat o našem
jednání a tím i o našem ÿivotì.
A pøesto máme silné pøirozené pudy
volající po naplnìní: jsme vystaveni tlaku
bezuzdnì se oddávat rùzným vìcem,
shromaÿòovat hmotné statky, obhajovat
svou pýchu. Dìjiny lidstva jsou
záznamem pøíbìhù o tom, jak muÿi a
ÿeny dopustili, aby jejich tuÿby zvítìzily
nad nimi samými.

Sliby patriarchùm
To, co Bùh slíbil Abrahamovi, se však
netýkalo jen Izraele. Mìl být „otcem
mnoha národù“ (První Mojÿíšova 17,5), i
kdyÿ pøíznaènì tím, kdo zajistí vyplnìní
slibu poÿehnání všem národùm, se stal
jeden jediný ÿidovský potomek, Jeÿíš
Kristus, o nìmÿ se zde hovoøí s velkým
pøedstihem. Pozdìjší sliby dané
Davidovi, jednomu z králù Izraele,
doplnily další podrobnosti o Jeÿíšovì

Èlovìk je smrtelný
Proè se tedy my, lidé, takto chováme?
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Podle Bible je tomu tak proto, ÿe první
lidé, kterým byla nabídnuta volba, si
vybrali sebeuspokojení a odmítli jasné
pokyny Boha. Byla to vzpoura, kterou
Bible povaÿuje za høích. Dùsledkem
tohoto høíchu je smrtelnost, tedy stav, ve
kterém kaÿdý lidský ÿivot konèí
pøirozenou smrtí. Umíráme, protoÿe jsme
smrtelní. Pokud jsme ponecháni sami
sobì,
podle
biblického
obratu
„zanikneme“, pøestaneme existovat.
Mrtví leÿí v hrobì, nejsou pøi vìdomí,
netrpí bolestí, ale „spí v prachu zemì“
(Daniel 12,2). Všeobecnì rozšíøená
myšlenka, ÿe èlovìk má „nesmrtelnou
duši“ a po smrti ÿije dál (obyèejnì na
nebesích) rozhodnì není uèením Bible. I
výbor anglikánské církve (The Church of
England Commission), který v roce 1945
vydal zprávu K pøemìnì Anglie (Towards the Conversion of England), jasnì
udal, ÿe myšlenka o nesmrtelné duši
„vdìèí za svùj vznik øeckým, nikoliv
biblickým zdrojùm“ (str. 23).
Tato teorie byla na poèátku
pohanských dob zapojena do uèení
církve a je dùleÿitým pøíkladem jednoho
z mnoha odklonù od pùvodní køesðanské
víry v prùbìhu staletí.
Ale nadìje tu pøece jen je. Hrob
nemusí být naším koncem, jak záhy
uvidíme.

Nazaretu. Jeÿíš se tedy narodil jako syn
èlovìka, prostøednictvím své matky. Tak
zdìdil naši tìlesnou podobu v plném
slova smyslu a proto: „na sobì zakusil
všechna pokušení jako my“ (List ßidùm
4,15). Ale byl také synem Boha, protoÿe
Bùh skuteènì byl jeho Otcem. Aèkoliv na
vlastní kùÿi pocítil touhu po samolibosti,
odolal všem pokušením. Proto se mohl
podøídit svému Otci v dobì krize v
Getsemane a prohlásit: „ale ne má, nýbrÿ
tvá vùle se staò“ (Lukáš 22,42).
Jeÿíš byl tedy „prost høíchu“ a svým
ukøiÿováním ztìlesnil vrcholnou obìð za
høích: „hle, beránek boÿí, který snímá
høích svìta“ (Jan 1,29). Jeho tìlo bylo
sejmuto z køíÿe a pohøbeno. Ale
spravedlivý Bùh nemohl dopustit, aby
naprosto bezúhonný èlovìk zùstal v
hrobì na vìky. Nedovolil, aby se jeho tìlo
„rozpadlo v prach“ (Skutky apoštolù
2,31), a tøetí den jej vzkøísil k ÿivotu.
Jeÿíšovi byla udìlena nesmrtelnost, „smrt
nad ním uÿ nepanuje“ (List Øímanùm
6,9). Tak byl vyvýšen na nebe, aby zaujal
místo po pravici svého Otce.

Syn Boha, ne Bùh Syn
Nabízí se tak velice zajímavá
myšlenka, ÿe totiÿ smrt Jeÿíše nebyla jen
vznešeným pøíkladem ušlechtilého
sebeobìtování (i kdyÿ tím samozøejmì
byla také). Bylo to nezbytné odpykání
høíchu, coÿ nám, høíšníkùm, pøináší
nadìji. Je tragické, ÿe v populárním
køesðanství bylo toto chápání zvráceno
doktrínou o Svaté trojici, vzniklou 300 let
po nanebevzetí Jeÿíše jako dùsledek
rozporù v církvi. Víra ve Svatou trojici
byla ustavena z rozhodnutí církevních
koncilù ve 4. a 5. století. Toto uèení není
obsaÿeno v Bibli. Pojem Boha Syna døíve

Povaha Jeÿíšova
Správné pochopení lidské povahy má
závaÿný dopad. Umoÿòuje nám najít
smysl v ÿivotì a smrti Jeÿíše Krista tím,
ÿe upøesòuje jejich význam v boÿím
zámìru s námi.
Evangelium podle Lukáše vypráví o
tom, jak se Jeÿíš narodil z moci Svatého
ducha mladé izraelské ÿenì, Marii z
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existujícího na nebesích mìní ÿivotnì
dùleÿitou zkušenost Jeÿíše jako
nezávislého,
zodpovìdného
syna
èlovìka, který byl zároveò synem Boha,
a také popírá opravdový význam jeho
ÿivota a smrti—vykoupení ze høíchu,
jehoÿ dosáhl pro nás všechny.
Podobnì Svatý duch nevystupuje v
Bibli jako tøetí „osoba“ Svaté trojice. Je
silou, jak tìlesnou, tak duchovní, s jejíÿ
pomocí Bùh dosahuje svých cílù. Je vÿdy
pod kontrolou Otce, pozdìji Syna, ale
nikdy nejedná nezávisle na nich a
nevystupuje jako pøedmìt uctívání.
Z toho tedy vyplývá, ÿe správné
pochopení lidské povahy a tím pádem i
povahy Jeÿíše spoèívá v samém jádru
boÿího zámìru—vykoupení lidstva z
jeho høíchù a smrti. To je pravá podstata
evangelia. Tuto zásadní pravdu o Jeÿíši
Kristu najdeme jen v Bibli.

povahy nás odvádí od strachu pøed
jakýmsi nadpøirozeným ïáblem a
ukazuje nám jasnì, kde je tøeba hledat
skuteèného nepøítele Boha.

Dobrá zpráva
Pøesvìdèili jsme se o tom, ÿe Bible
odkrývá všechny nedostatky lidského
charakteru a poukazuje na zánik èlovìka
v hrobì. Hrob ale nemusí být naším
koncem, vÿdyð evangelium je poselství
nadìje. Je „moc boÿí ke spasení“ (List
Øímanùm 1,16), osvobození od høíchu a
jeho
dùsledku—smrti.
Proto
je
evangelium „dobrou zprávou“.
Jeho posláním je naléhavý apel na
kaÿdého jednotlivce o „pokání“, které mu
pøinese pøíslib ÿivota. Bùh si nepøeje, aby
nìkdo zahynul, øíká apoštol Petr, „ale
chce, aby všichni dospìli k pokání“
(Druhý list Petrùv 3,9). Co je pøesnì
mínìno pokáním, je zèásti vysvìtleno
výrokem apoštola Pavla: „aby všichni
lidé došli spásy a poznali pravdu“ (První
list Timoteovi 2,4). Vìøící èlovìk poté, co
pochopí „pravdu“ o sobì samém a o
boÿím vykoupení v Jeÿíši Kristu, je
Bohem povolán k tomu, aby „zmìnil svùj
zpùsob myšlení“. Pokání není náhlé
citové hnutí mysli, které zmizí tak rychle,
jak se objevilo, ale støízlivý posudek
vìøícího o jeho skuteèné situaci, jeho
uznání této skuteènosti ve zpovìdi k
Bohu a modlitba za odpuštìní, rozhøešení
a znovu-usmìrnìní jeho ÿivota v souladu
s pøikázáními Krista.

Ïábel a satan
Porozumìní lidské povaze je velkým
pøínosem pro pochopení „ïábla“ a
„satana“ v Bibli. Tyto termíny mají
dávnou tradici v povìrách o Zlém duchu
protivícímu se Bohu a svádìjícímu lidstvo
ke špatnostem. Jejich populární výklad
nemá koøeny v Bibli, ale v pohanských
dobách dlouho pøed dobou køesðanství.
Tam, kde autoøi Bible, inspirováni
Bohem, pøíleÿitostnì pouÿili tìchto
termínù (a vyskytují se relativnì zøídka),
pøedstavují pouze špatné stránky lidské
povahy. Dùleÿité je, ÿe nikde v Bibli
nejsou høíšníci nabádáni k tomu, aby za
svoje chyby vinili nìco nebo nìkoho
jiného, ale jen sami sebe. Vytrvalým
nepøítelem Boha je lidské smýšlení, lidské
nároky na sebeuspokojení.
Pravdivý biblický výklad lidské

Køest
V apoštolských dobách byli vìøící
potom, co dosáhli tohoto myšlenkového
rozpoloÿení,
„pokøtìni“
úplným
ponoøením do vody. Tak byli „s Kristem
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okamÿiku dìjin zasáhne do lidských
záleÿitostí Bùh.
Návrat Jeÿíše Krista na Zemi tak, jak
ji opustil, byla odevÿdy spoleènou nadìjí
vìøících. Brzy zpoèátku letopoètu se
církev této nadìje vzdala, protoÿe se
Kristus nevrátil podle jejích pøedstav
dostateènì brzo, ale snad spíše proto, ÿe
by se neshodovala s populárním názorem
o spravedlivých vìøících, kteøí se po smrti
budou tìšit ÿivotu na nebi. Nový zákon
nás opakovanì pøesvìdèuje o Druhém
pøíchodu; apoštolové jej ve svých
písmech povaÿují za samozøejmost.

ve køtu pohøbeni“ (List Koloským 2,12),
zemøeli s ním symbolicky na køíÿi a tak,
jako on povstal z mrtvých k vìènému
ÿivotu, i oni povstali z vody køtu do
„nového ÿivota“. Tento poÿadavek na
oddané vìøící zùstává dodnes zachován,
od dob apoštolù se neobjevila ÿádná
autorita se snahou jej zmìnit.
Milosrdný, milostivý Bùh je ochoten
pøijmout ty, kteøí si osvojí jeho postoj,
odpustit jim jejich høíchy a zahrnout je
do svého spoleèenství. A tak, namísto
odcizení od Boha jako dùsledek høíchu,
oddaní vìøící se stávají syny a dcerami
Boha díky své poslušnosti a víøe. Jsou
uèinìni dìdici vìèného ÿivota podle
boÿího pøíslibu. Neboð i kdyby je zastihla
smrt, zemøeli by s jistotou nadìje na
zmrtvýchvstání v den, kdy se Kristus
navrátí. Odmìnou vìrným je dar
nesmrtelnosti, podle slov Jeÿíše: „uÿ
nemohou zemøít, neboð jsou rovni
andìlùm“ (Lukáš 20,35-36). Ti oddaní
sluÿebníci, kteøí budou v den Jeÿíšova
návratu a zmrtvýchvstání zemøelých
naÿivu, budou odmìnìni darem
nesmrtelnosti. Tak dojde naplnìní
nejznámìjší verš Nového zákona: „Neboð
Bùh tak miloval svìt, ÿe dal svého
jediného syna, aby ÿádný, kdo v nìho
vìøí, nezahynul, ale mìl ÿivot vìèný“ (Jan
3,16).

Aÿ se Kristus navrátí . . .
Úèelem návratu Krista bude znovuustavení boÿí autority na Zemi. V první
øadì se bude konat Soud, coÿ je další z
jasných biblických uèení dnes široce
popíraných. Jak píše Pavel Timoteovi:
„pøed Bohem a Kristem Jeÿíšem, který
bude soudit ÿivé i mrtvé, tì zapøísahám
pro jeho pøíchod a jeho království“
(Druhý list Timoteovi 4,1). Po vzkøíšení
se ti, kteøí pochopili evangelium boÿí
milosti „ukáÿí pøed soudným stolcem
Kristovým“, aby dostali odplatu za svoje
èiny, „að dobré èi zlé“ (Druhý list
Korintským 5,10).
Potom pøijdou na øadu národy, které
budou pøedvolány, aby se „bály Boha a
vzdaly mu èest, neboð nastala hodina jeho
soudu“ (Zjevení Janovo 14,7). Bible nás
nenechává na pochybách o tom, ÿe vlády
mnoha národù odmítnou pøedvolání a
budou se muset pokoøit. Tak zaène
pøevýchova národù na Zemi v novém
království boÿím s Kristem jako králem.
A aÿ lidé pochopí boÿí vùli a podrobí se
jí, zavládne koneènì mír a spravedlnost
mezi lidmi na celém svìtì.

Království boÿí
Aÿ lidé pochopí pravdivou podstatu
lidské povahy, vyjde rychle najevo, proè
se vládám v prùbìhu století nepodaøilo
nastolit trvalý mír na Zemi. Lidská mysl
není schopna øešit závaÿné problémy
souèasnosti, jejich øešení ale od samého
poèátku pøedvídala Bible. Pevným
pøesvìdèením evangelia je, ÿe v kritickém
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ßivot uèedníkù

Boha. Vìøící si uvìdomí, jakého
milosrdenství se mu dostalo odpuštìním
jeho høíchù a smíøením s Bohem, a bude
se snaÿit šíøit stejnou lásku, milosrdnost
a vlídnost mezi ostatní, mluvit pravdu a
chovat se èestnì ve veškerém svém
konání. Pøestoÿe, vzhledem k lidským
slabostem, není vÿdycky dosaÿeno
ideálu, samotné poznání ideálu nabízí
lidem klidný a mírumilovný náhled a
velkou útìchu v tìchto bouølivých
dobách.
Bratøi v Kristu vìdí podle Svatého
písma, ÿe souèasná doba lidského
panování se blíÿí ke konci. Dokud je ještì
èas, vyzývají všechny k prozkoumání,
nebo pøezkoumání opravdového uèení
Bible. Kdyÿ pátravý èlovìk jednou
pochopí „pravdu“, ocení novì získaný
náhled, jak na svùj vlastní ÿivot, tak na
ÿivot všeobecnì. Bude lépe vybaven k
tomu, aby se potýkal s ÿivotem takovým,
jaký je, s propletencem radostí a smutkù,
bude upevnìn ve své víøe v moc Boha a
pravdivost jeho Slova, bude podpoøen
ujištìním, ÿe Bùh je milosrdný Otec a Jeÿíš
jeho prostøedník, a v tomto ÿivotì sluÿby
a víry mu bude dopøáno povzbuzujícího
spoleèenství stejnì smýšlejících lidí.
Bùh stále ještì povolává lidi do svého
království. Na vaší odpovìdi závisí vaše
budoucnost!
Fred Pearce

Porozumìní
evangeliu
podle
biblického výkladu má za následek
významnou zmìnu náhledu. Oddaný
následník Kristùv získá nový ÿivotní
rozmìr: vùle boÿí je všemu nadøízená a
on bude pøíslušet ke království, které
nastolí Kristus po svém Druhém
pøíchodu na Zemi. Podle apoštolského
pøikázání: „podøiðte se kvùli Pánu
kaÿdému lidskému zøízení“ (První list
Petrùv 2,13) bude poslušen všem
naøízením autorit, pokud nebudou v
rozporu s právem a Bohem. Bude
následovat pokynu apoštola Petra: „Boha
je tøeba poslouchat, ne lidi.“ (Skutky
apoštolù 5,29) Bude-li jeho zemì válèit,
oddaný vìøící, který pøijal uèení Nového
zákona, nepùjde bojovat v zájmu vlády a
zabíjet své spoluobèany. Dlouhodobé
záznamy vypovídají, ÿe Bratøi v Kristu
tradiènì odmítají vstup do armády a
mnohé vlády uznávají upøímnost jejich
pøesvìdèení.

Klidná mysl
Nejvíce ovlivnìn však bude vìøící ve
svém osobním ÿivotì. Na vlastní oèi uvidí
samolibost, chamtivost a pýchu, které
jsou tak patrné v lidské spoleènosti.
Pochopí pøíklad Krista, který odloÿil tyto
pøirozené touhy, aby se podrobil vùli
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