12

Co je opravdu podstatné v duchovním životě?

4. Pojetí Komenského: Víra, láska a naděje – 11. června
Víra, láska a naděje v Novém zákoně
1Te 1:3; 5,8; Ga 5,5n; 1K 13,13; Ř 5,2-5; Ef 1,15-18; Ko 1,4; Žd 6,10nn, 1Pt 1,21n
Římanům 5,1-5 (ČSP)
Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy.
A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost
osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích
skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Trojice u Komenského
křesťanské ctnosti

VÍRA

LÁSKA

NADĚJE

trojí Boží jednání s námi

zjevuje

přikazuje

zaslibuje

kněz

prorok

král

tři roviny lidské osobnosti

rozum

vůle

moc

věci služebné

Bible

kázeň

svátosti

služebníci v církvi

učitelé

faráři

starší a vrchnost

trojí úřad Ježíše Krista

Víru, lásku a naději nejde oddělovat, patří k sobě, teprve dohromady tvoří celek:
•

Bůh tak jedná

•

Bůh svým jednáním oslovuje celého člověka

•

Také ve vztahu s lidmi jde všechny tři roviny

•

Prakticky: 5 zlatých pravidel duchovního přemýšlení

•

Ve výsledku vedou k pokoji, míru

Komenský stejně jako celá jednota rozlišuje u křesťanů tři fáze životního zrání:
Začátečníci (počínající)
Pokročilí (pokračující)
Zralí a osvědčení (k dokonalosti se nesoucí)
Cílem katecheze je „naučit křesťanské nováčky věřit, činit a doufat v to, co učil, přikázal a zaslíbil
Kristus, to znamená učit je víře, lásce a naději.“ (Obecná porada, díl II., str. 377)
V čem spočívá zralé náboženství? „Jestliže se bez jakýchkoli pochybností a starostí spokojíš s tím,
co ti zjevil Bůh; jestliže se bez jakýchkoli okolků cele oddáš plnění jeho příkazů; jestliže zaplesáš
nad jeho zaslíbeními nejinak, než jako kdybys už byl v nebi, a přitom ovšem budeš hotov k boji za
víru a svatost“. (OP II. 362)
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Víra, láska a naděje vystihují to podstatné o člověku (psychologie osobnosti):
křesťanské ctnosti

VÍRA

LÁSKA

NADĚJE

základní lidské schopnosti

vědět

konat

užívat

… totéž jinými slovy

vědět

chtít

moci

…

(poznání)

(vůle)

(moc)

…

(rozum)

(zkušenost)

(smysly)

role ve světě duchovním

jednota

pravdivost

dobro

Strom: kořen víra, kmen láska se svými projevy, květ a plody naděje.
Komenského cesta ke zralé zbožnosti v 7 krocích – víra, láska a naděje tvoří 3. až 5. krok.
Co pomáhá růstu víry, lásky a naděje?
Jak vypadá zralost:
•

ve věcech podstatných hojnost,

•

ve věcech služebných a případných jednoduchost.

Shrnutí biblických hodin až doposud
V centru pozornosti ať je příběh Boha a lidí: Boží jednání v náš prospěch a naše odpověď VLN
• aby mezi věcmi podstatnými nebyly zamíchány věci služebné či případné
Věci služebné ať slouží těm podstatným:
• v souladu s tím, co je podstatné – z hlediska obsahu i způsobu.
• aby mezi věci služebné nebyly řazeny nástroje, které tam nepatří.
Věci případné ať se řeší způsobem, který
• dá prioritu věcem podstatným a
• dá náležitý prostor věcem služebným.
Shodnout se, které jsou ty věci podstatné a služebné, a že ostatní jsou věci případné.

Vaše domácí příprava na příště: Role žen za kazatelnou?
Tématem biblické hodiny 18. 6. je otázka: Je dobré, aby ženy vyučovaly či kázaly?
Domácí příprava spočívá v promýšlení následujících otázek:
1. Je „žena za kazatelnou“ věc podstatná? Je „žena za kazatelnou“ věc služebná? Nebo je
„žena za kazatelnou“ věc případná?
2. Co podstatného o „ženě za kazatelnou“ potkáváme v Božím jednání s námi – v lásce Otce,
v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, v daru Ducha svatého?
Co podstatného o „ženě za kazatelnou“ vyplývá z víry, lásky a naděje?
3. Co k této otázce Bůh zjevil, přikázal a zaslíbil v Bibli?
Jak ve službě žen dojít plné dobrovolnosti skrze společnou kázeň?
Co nám v této otázce dodává síly a vytrvalost?
4. Která lidská ustanovení je třeba držet a která opouštět ve věci služby žen za kazatelnou?

