Bratři v Kristu

Dálkový kurz
1. lekce

Když se někdy vážně zamyslíme nad světem všeobecně – nad problémy světa
a nad tím, co nás samotné čeká v budoucnosti – často před námi vyvstanou
následující dvě otázky:
1. Je možný stálý mír na Zemi?
2. Jakou máme před sebou budoucnost a co se s námi stane po smrti?
V první lekci tohoto kurzu vám chceme ukázat, jak nám na tyto otázky může
pomoci odpovědět Bible.
Mír na Zemi

Pokud se týká prvního bodu, mnoho lidí si neuvědomuje, že v Bibli je mnoho
zmínek o budoucnosti našeho světa. Například Žalm 72 popisuje Zemi, která
bude oplývat hojností a klidem:
„Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby
obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva . . . V jeho dnech
rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj . . .“ (Žalm 72,1-2,7)
Lidstvo často snilo o takovém zlatém věku, ale jeho vznik vždy zmarnily lidská
slabost a lidské sobectví. Přes všechny dobré úmysly se vždycky najdou lidé,
kteří chtějí vládnout svým bližním, takoví, kteří hatí štěstí ostatních lidí svými
sobeckými činy, svou chamtivostí a ctižádostivostí.
Prvním vážným pokusem moderní doby vypořádat se s tímto problémem bylo
vytvoření Společnosti národů před více než 70 lety. Společnost národů si
jako motto přisvojila několik slov z Bible: „Pronárod nepozdvihne meč proti
pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Izajáš 2,4)
Vzrostla tedy naděje, ale jen o několik let později se sen rozplynul se vznikem
totalitních režimů v Evropě a s vypuknutím strašlivé druhé světové války.
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Po válce vedla potřeba existence nějaké světové mírové autority ke vzniku
Organizace spojených národů, ale ani té se nepodařilo zabránit mnoha válkám
v posledních 50 letech.
Návrat Ježíše Krista

Zdá se tedy velmi nepravděpodobné, že lidstvo bude schopno v dohledné
budoucnosti vyřešit světové problémy. K vytvoření míru je třeba buďto
a) zázračné změny lidské povahy tak, aby se všichni lidé k sobě navzájem začali
chovat vlídně, nebo
b) existence světové autority, která by dokázala lidi k této přeměně přinutit.
První možnost se zdá naprosto nepravděpodobná, obraťme se tedy k možnosti
druhé. Jedná se o existenci někoho všemocného a nejvýš schopného. Bez ohledu
na svoji moc musí být moudrý (nebo moudrá!), neúplatný a přec soucítit s lidskou
slabostí. Ale kde najít někoho takového? A pokud by existoval a byl by ochoten
na sebe vzít takovou zodpovědnost, zůstává problém jeho nevyhnutelné smrti.
Dokázal by svět nacházet stále nové adepty?
Bible nás ujišťuje, že Bůh bezpochyby problém světového míru vyřeší. Skutečně
se objeví taková autorita, která se k tomuto úkolu dokonale hodí, člověk, který
se už osvědčil pro svou svrchovanou moudrost, bezbřehou lásku a starostlivost.
Je to Ježíš Kristus. Jen ten, kdo miluje své bližní, je hoden jim vládnout, a Ježíš
Kristus svou lásku zcela určitě prokázal. Vyřešení světového míru je v příslibu,
že se Ježíš Kristus navrátí.
V první kapitole Skutků apoštolů, v dějinách počátku křesťanství, se dočítáme
o tom, jak Ježíš vstoupil na nebe jen několik týdnů po svém vzkříšení. Poté, co
jej jeho učedníci viděli odejít, objevili se andělé a pravili:
„Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat
do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Skutky 1,11)
Ježíš nastolí na Zemi království Boží. Všechny dosavadní vlády budou odstraněny
a on sám bude vládnout jako král. Bude mít svrchovanou moc nastolit mír mezi
národy. Jak čteme v Danielovi:
„Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno
navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem
těm královstvím, avšak samo zůstane navěky.“ (Daniel 2,44)
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Zdá se vám to nemožné? Bylo by to opravdu nemožné, až na jednu historickou
skutečnost – že totiž poté, co byl Ježíš ukřižován, vstal z mrtvých, strávil několik
týdnů se svými učedníky a byl povolán na nebesa ke svému Otci. Až nastane
čas, vrátí se, aby zbavil Zemi všeho bezpráví, útisku a násilí. V následujících
kapitolách tohoto kurzu vám poskytneme důkazy o tom, že tato doba je nablízku
a že Země bude brzo svědkem největší události dějin.
Naše úloha

Ale jaký vliv budou tyto události mít na nás jako jednotlivce? Jakou roli budeme
hrát, zatímco budou probíhat tyto obrovské změny? Tak se dostáváme k naší
druhé otázce: jakou máme před sebou budoucnost a co se s námi stane po
smrti?
Záleží to jen na nás a na našem rozhodnutí, které za nás nikdo nemůže udělat.
V první řadě se čtením Bible musíme sami přesvědčit o tom, že
a) Bůh existuje a Bible je skutečně jeho poselství k nám;
b) Ježíš Kristus vstal z mrtvých a vrátí se na Zemi.
Toto přesvědčení je základnou, na níž spočívá naděje na světový mír a naši
vlastní budoucnost. Tento kurz vám ve svém průběhu nabízí pevné argumenty
k oprávněnosti tohoto přesvědčení.
Když se zamyslíme nad svou vlastní budoucností, vzkříšení Ježíše je klíčem
ke všemu ostatnímu. Celý Nový zákon provází pevná víra v zmrtvýchvstání. A
vskutku, první, co Ježíš po svém návratu na Zem udělá, bude vzkříšení mnoha
lidí k životu. Neboť ti, kteří opravdu věří, že Bůh pozvedl svého Syna z mrtvých,
věří také všemu, co slíbil, že totiž nový život nebude stejný jako ten, který teď
prožíváme. Ježíš jej nazval „věčným životem“. Řekl:
„Neboť je to vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život
věčný, a já jej vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,40)
Hlavním posláním tohoto kurzu je ukázat vám, jak s pomocí Bible můžete
přijmout dar věčného života v Božím království na Zemi. V Janovi (3,16) čteme
následující:
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
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Nestačí však jen říci: „Věřím v Ježíše.“ Nejdříve musíme porozumět tomu, proč
přišel a jak se jeho příchod vztahuje ke slibům učiněným Bohem o mnoho staletí
dříve. Potom je nutné pochopit, co od nás očekává, neboť víra v Ježíše sama
o sobě neznamená nic, pokud se nesnažíme žít podle jeho přikázání. Jedinou
možností, jak se o těchto věcech můžeme poučit, je čtení Bible.
„Víra je tedy ve zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.“ (Římanům
10,17)
Učelem našeho kurzu je vysvětlit poslání Bible, ukázat cestu k věčnému životu
a dokázat, že návrat Ježíše Krista je jedinou nadějí pro celý svět.
Shrnutí

V Bibli je příslib, že nastane čas trvalého míru, až se Ježíš Kristus vrátí na Zemi
jako král. Jestliže věříme v Ježíše Krista a snažíme se být poslušni jeho přikázání,
máme naději, že budeme ušetřeni smrti a dostane se nám věčného života.






Na konci každé lekce je několik otázek, které pomohou vašemu lektorovi
přesvědčit se, že jste lekci dokonale porozuměli. Přečtěte si, prosím, důkladně
každou kapitolu, všimněte si všech citátů z Bible a potom odpovězte na
otázky.
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