…pravda o evangeliu?

Říkají vám pravdu o evangeliu?
Anthony Buzzard
Zeptejte se jakéhokoli badatele Bible a pravděpodobně vám řekne, že poselství evangelia spásy sestává ze
dvou velkých pravd: 1. Ježíš zemřel za naše hříchy. 2. Ježíš vstal z mrtvých a vystoupil k Otci.
Jen někteří z nich se zastavili, aby se ptali sami sebe: Učí Bible právě toto?
Otevřete Bibli a začněte číst zprávy o Ježíšově kázání evangelia. Pamatujte, že Ježíš byl Bohem pověřen, aby
nám předal evangelium spásy (Heb 2:3). Jaká fakta představil Ježíš veřejnosti jako evangelium? Naléhal na
lidi, aby věřili v jeho smrt a vzkříšení?
Ne. Ne podle Matouše, Marka a Lukáše. Ježíš začal v Galilei s oznamováním evangelia. Nazval to evangeliem o Božím království:
Ježíš přišel do Galileje a říkal: „Čas se naplnil; Boží království se blíží. Čiňte pokání a věřte v evangelium”
(Marek 1:14-15).

Pečlivě si všimněte, že ještě neřekl ani slovo o své smrti a o svém vzkříšení. Přikázal pokání (úplné přeorientování myšlení a chování) a víru v evangelium o Božím království.
V Lukášovi 4:43 nám Ježíš řekl důvod své celé služby. Řekl, že musí jít „hlásat evangelium o Božím Království do dalších měst; to je důvod, proč mě Bůh pověřil.“
Později Ježíš vyslal učedníky, aby ohlašovali stejné poselství evangelia: „Vyslal je ven, aby hlásali Boží
království ...Odešli a začali chodit mezi vesnicemi a všude kázali evangelium” (Lukáš 9:2, 6).
Nuže, o čem bylo poselství evangelia? Bylo o Ježíšově smrti a vzkříšení? Důrazně ne. Učedníci v této fázi
dokonce ani nevěřili, že Ježíš zemře a bude pozvednut! Dlouho poté co kázali evangelium (Lukáš 9:6),
stále ještě nepřijali myšlenku Ježíšovy smrti a vzkříšení. Lukáš 18:31-34 nám říká, že když Ježíš mnohem
později popsal svou nadcházející smrt a vzkříšení, „ničemu z těchto věcí nerozuměli“ (Lukáš 18:34).
A přesto „kázali evangelium“ (Lukáš 9:6, 60; 10:9). Ale informace o Ježíšově smrti a vzkříšení ještě nebyla
součástí evangelia.
Po Ježíšově smrti a vzkříšení byla k poselství evangelia přidána tato fakta. Evangelium o království bylo
stále ještě jméno pro evangelium, ale nová fakta o Ježíšově smrti a vzkříšení byla začleněna do tohoto poselství o Království. Ale dobrá zpráva o Království byla stále hlavním předmětem evangelia: „Když uvěřili
Filipovi, když kázal dobrou zprávu o Božím království a jméno Ježíše Krista, byli pokřtěni, muži i ženy.“
(Skutky 8:12). Pavel „dále otevřeně mluvil se smělostí po tři měsíce, zdůvodňoval a přesvědčoval je o Božím království“ (Skutky 19:8). “Pavel slavnostně svědčil o Božím království a snažil se je přesvědčit o
Ježíši ... od rána do večera ... Po celé dva roky ... Pavel kázal Boží království a učení týkající se Pána Ježíše
Krista” (Skutky 28:23, 30, 31). Pavel popsal celou svou misi jako „kázání Božího království“ (Skutky 20:
25 — přesně tak, jak Ježíš popsal svou službu: Lukáš 4:43).
Ježíšova smrt a vzkříšení jsou životně důležitou částí evangelia, ale ne celým evangeliem. Základem
biblického evangelia je nadcházející Boží království („Přijď Tvé Království“), politická monarchie, která
má být zřízena v Palestině, s Jeruzalémem jako hlavním městem a a pravomocí zasahující do celého světa.
Je jedinou nadějí pro svět. Evangelium vás zve, abyste v tom nadcházejícím království vládli s Kristem (viz
Izaiáš 32:1; Daniel 7:18, 22, 27; Žalm 37:11 = Matouš 5:5; Lukáš 19:11, 17; Zjevení 2:26; 3:21; 5:10; 20:16; 1. Korintským 6:2; 2. Timoteovi 2:12; Lukáš 12:32; Lukáš 22:28-30). Abychom získali nesmrtelnost a
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místo v nadcházejícím Království, musíme činit pokání, být pokřtěni a připravovat se na příchod Ježíše,
aby zřídil své Království. Takové je poselství evangelia vyhlášeného Ježíšem a apoštoly (Marek 1:14-15;
Skutky 8:12; 2:38; 10:47-48; 19:5; 22:16; 19:8; 20:25; 28:23, 31).
Význam pojmu „Boží království“
Kázat v Novém zákoně znamená „ohlašovat [zvěstovat] evangelium o Božím království a jméno Ježíše“
(Skutky 8:12). Pokání znamená věřit v evangelium Království, v Ježíšovo poselství (Marek 1:14-15) a
přeorientovat své životy novým směrem, odvrátit se od neposlušnosti Mesiáše a sami se stát zprostředkovateli poselství o Království (Lukáš 9:60). Znamená to také přijímat Ježíšovu smrt jako obětní usmíření za
naše hříchy, a Ježíšovo vzkříšení. Boží království je krásně definováno (mimo jiné pasáže) Markem 11:10,
kde se davy radují z vyhlídky na „nadcházející království našeho otce Davida“.
Toto chápání Království jako skutečné politické monarchie přicházející k moci na Zemi obdrželo Ježíšův
upřímný souhlas. Právě farizeové se pokusili umlčet nadšení učedníků pro Ježíše a pro nadcházející Království. Ježíš odpověděl: „Pokud tito [učedníci] ztichnou, kameny budou volat!“ (Lukáš 19:39-40). Později ve Skutcích 1:6 se apoštolové, kteří právě podstoupili intenzivní období školení od Ježíše v „záležitostech Království“ (Skutky 1:3), se ptali Mistra-Učitele „zdali nyní přišel čas pro Království, aby bylo obnoveno pro Izrael.“ Nová Jeruzalémská bible poznamenává, že „apoštolové stále ještě očekávají, že mesiášské
království bude politickou obnovou Davidovy dynastie.“ Právě pochopení toho, co znamená Boží království, bylo samozřejmě správné. Jako kazatelé evangelia kázali o Království několik let ve společnosti Mesiáše. Ježíš ve své odpovědi (Skutky 1:7) rozhodně nenaznačil, že mají nepřiměřenou znalost o jeho ústředním tématu a jádru jeho evangelia. Nebyla to otázka, zda bude Království obnoveno pro Izrael. Jednalo se
pouze o otázku, kdy dojde k takové velké události.
Prostý zdravý rozum je dost na to, aby nám řekl, že Pánovi zmocněnci pro kázání evangelia rozuměli tomu,
co je Boží království! Jak jinak by je mohl Ježíš pověřit úkolem ohlašovat své evangelium Království, a to
nejen v Izraeli, ale po celém světě? (Lukáš 9:2, 6; Matouš 28:19-20).
Všimněte si, kolik učenců správně definuje Boží království:
E. Haenchen: (Acts of the Apostles, 1971, str. 141, pozn.p.č. 2).
Kázání Božího království se zjevně týká Božího království, které začne parousií [druhým příchodem]

H.J. Cadbury, Acts and Eschatology:
Nic zjevně nerozlišuje termín království ve Skutcích od takového apokalyptického [budoucího] použití, jaké
má v evangeliích.

Kevin Giles (Reformed Theological Review, Sept.-Dec., 1981):
Lukášovo chápání Božího království spočívá v tom, že je stále ještě v budoucnosti a bude znamenat obnovení
Izraele.

Dále cituje J. Jervella (Luke and the People of God), který odkazuje na otázku apoštolů o navrácení království Izraeli a říká:
Lukášova teologie předjímala obnovený Izrael.

Cadbury:
Skutky zahrnují „mnoho dobře známých prvků“ v kázání NZ. „Kazatelé hlásají Boží království nebo věci o
něm“ (Skutky 1:3; 8:12; 20:25; 28:23, 31). Pojem Boží království „se objevuje od téměř prvního verše po poslední verš v knize.“ „Boží království představuje vzorec zřejmě paralelní s charakterističtějším autorovým jedi-
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ným slovesem „evangelizovat “… Nic zjevně nerozlišuje pojem Boží království ve Skutcích od takového apokalyptického použití, jaké má v synoptických evangeliích. Například jedinec do něj vstupuje prostřednictvím
mnoha soužení (Skutky 14:22).

Haenchen: O Skutcích 28:23:
Boží království a jméno Ježíše Krista správně stojí vedle sebe. Druhý výraz se vztahuje na smrt a vzkříšení
dosvědčené ve svatých písmech, a tedy na Ježíšovo mesiášství. Samotné Boží království popisuje celé křesťanské provolávání: Tak v 19:8, 20:25 a 1:3 má také tento význam. Pokud na druhé straně, jako v 8:12 a 28:31, je
zmíněno spolu s Ježíšovými událostmi, pak má futuristický význam, o kterém mluví 14:22. Při parousii přijde
budoucí Království s navracejícím se Ježíšem (Lukáš 21:31). Pavlova snaha získat Židy trvala po celý čas. To
ukazuje, jak horlivý byl, aby je získal. (Acts of the Apostles, str. 773).

Earle Ellis:
Ve Skutcích se pojem Boží království používá pouze pro budoucí událost… Království bude mít v budoucnu
slavnou a veřejnou manifestaci… Stejně jako tvůrčí slovo v Genesis (1:3) slovo o Království [srv. Mat 13:19]
obsahuje v sobě realitu samotného nového stvoření. Království však zůstává i v budoucnu a jeho příchod je
spojen s parousií, slavným zjevením Ježíše na konci věku (Luk 19:11; 22:29; 11:2; Skutky 1:7, 11). . Věčný
život čeká na nadcházející věk (18:30). Podle své reaakce na poselství o Království lidé odhalují, zda jsou
určeni pro „život nadcházejícího věku“. (Skutky 8:1-17; 13:46, 48) (Luke, New Century Bible, str. 13).

Vše závisí na naší reakci na poselství evangelia o Království, jak je kázal Ježíš. Evangelia (Matouš, Marek,
Lukáš a Jan) jsou sama evangelizačními modely, které nás vyzývají, abychom činili pokání a věřili evangeliu o Království (Marek 1:14–15) a také o Ježíšově smrti a vzkříšení.
Jakékoli umenšení evangelia je vážná a nebezpečná chyba. Ježíš ve skutečnosti trvá na inteligentním pochopení Božího plánu/evangelia Božího království. Ježíš dělá z pochopení evangelia Království nezbytný předpoklad pro pokání a odpuštění:
Pokud by vnímali a rozuměli [evangeliu o Království, Mat 13:19], činili by pokání a bylo by jim odpuštěno
(Marek 4:11-12).

Ježíšovo první přikázání a základní teze veškerého jeho učení evangelia je:
Čiňte pokání (změňte mysl a život) a věřte evangeliu o tom, že Boží království je nablízku (Marek 1:14-15).

Vše ostatní, co Ježíš a apoštolové řekli, je rozšířením této klíčové základní koncepce.
Ježíš také řekl, že evangelium Království je tak důležité pro spasení, že „když někdo slyší evangelium o
Království, přichází ďábel a vytrhne to, co bylo zaseto do jeho srdce, aby tomu nemohl uvěřit a být spasen“
(Lukáš 8:12).
Pavel byl také profesním kazatelem evangelia Království, a následoval Ježíše svého Pána (Skutky 20:2425; 28:23, 31; 19:8; srv. Skutky 8:12).
Křesťanům je také přikázáno zvěstovat stejné evangelium Království (Matouš 28:19-20; Lukáš 9:60). Jak
dobře se nám daří při tomto úkolu? Jak se daří vám?
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