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ÚVOD
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Bůh je jedinečná skutečnost vesmíru. Největší 
potřebou člověka je pravé poznání Boha, protože 
toto poznání podle slov Pána Ježíše znamená 
věčný život.

Při správném poznávání člověk zjišťuje, že Bůh 
je skutečně obdivuhodným Bohem: je to Bůh 
dobroty, velikosti, lásky, moudrosti, milosrden
ství, spravedlnosti, slitování i moci. Je to Bůh 
ponížených i vznešených, chudých i bohatých, 
bílých i barevných. Tento obdivuhodný Bůh je 
naším Bohem dnes, tak jako jím byl včera a bu
de i zítra.

Úkoly tohoto čtvrtletí nám mají pomoci lépe 
se seznámit s naším předivným Bohem, abychom 
ho lépe poznali, lépe mu sloužili, stávali se mu 
už zde na zemi podobnější, abychom byli šťast
nějšími a odevzdanějšímmi dětmi a na věčnosti 
s ním byli trvale. Zdrojem poznávání našeho 
Boha bude především Písmo, přičemž se chceme 
učit i z připomínek Ducha prorockého.



1. úkol — dne 4. října 1980

Odvěký Bůh

Zákl. verš: Iz 45,22

našem životě je navrátit

1. Věčný Bůh
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Jak se vyjádřil žalmista o věčném Bohu? Žalm 90,1.2
V tomto žalmu Mojžíš podává obraz pomíjitelnosti lid

ské existence v protikladu k Boží věčnosti. Život člověka 
je omezen. Přichází a odchází jako tráva, končí své roky 
jako řeč, zatímco Bůh zůstává na věky.

Co říká Jan o trvání Kristova království? Zj 11,15
Výraz „na věky věků“ je doslovný překlad a znamená,

To nejdůležitější v našem životě je navrátit se zpět 
k Bohu. Není třeba být příliš hlubokým myslitelem, aby
chom zjistili, že člověk se svému Tvůrci úplně odcizil. 
Člověk si často myslí, že když si nepomůže sám, tak mu 
jiný nepomůže. Když se na světě objevují války, hlad 
nebo jiná neštěstí, lidé obviňují Boha. Říkají: „Kdyby ja
ký Bůh byl, tak by se na to nemohl dívat. Když je láska, 
proč dovoluje to nebo ono neštěstí? Proč neodstraní ne
spravedlnost?“ Tím, že lidé Boha pokládají za příčinu zla 
nebo za bezcitného diváka, který se na zlo dívá, tím vlast
ně vyřadují Boha ze svých myšlenek.

Je důležité, abychom měli správnou představu o Bohu. 
Uznáváme, že Boha nemůžeme vlastně poznat potud, po
kud se nám milostivě nezjeví sám. Jsme vděčni, že se 
Bůh lidem zjevil ve svém díle, ve svém slově a především 
se zjevil v životě Ježíše Krista. A jako adventisté mu 
vděčíme i za inspirované spisy Ducha prorockého, Z toho 
všeho můžeme poznávat Boha a skrze Ježíše Krista pak 
získat život věčný.



2. Jediný Bůh

3. Bůh vesmíru
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Jak vyjádřil prorok nezvratitelnost Božích záměrů? Iz
14,26.27

Stvořitel je zákonitým Pánem vesmíru. Ten, kdo stvo-

na věky, a to je

že jeho království nemá konce. Z tohoto hlediska se liší 
od všech ostatních pozemských království. Náš Bůh bude 
vládnout ustavičně.

Jak viděl prorok Daniel Boží království? Dan 2,44 
Jenom jediné království může trvat

Boží království, protože jenom Bůh může vládnout tr
vale.

Jak Pán Bůh připomíná svou jedinečnost? Iz 44,6—8 
Písmo jasně učí, že existuje jenom jeden Bůh, který 

stvořil člověka a který je svrchovaným vládcem nebe i ze
mě. V celém Písmu nacházíme svědectví o jediném pra
vém Bohu.

Které jiné texty Písma popisují Boží jedinečnost? Iz 
45,5; 1 Kor 8,6

Lidé od nejstarších dob uctívali jiné bohy než Hospo
dina, který vládne na nebi i na zemi, Babyloňané, Egyp
ťané, Rekové, Římané si své bohy vymýšleli a stavěli jim 
nádherné chrámy. Jejich bohové však byli bez moci a 
autority a nezasloužili si více úcty nežli dřevo a kámen, 
z kterého byli zhotoveni.

Jak zní první přikázání? 2 Moj 20,3
Hospodin, věčný, sám sebou existující a nestvořený, 

zdroj a udržovatel všeho, je jediný, jemuž přísluší nej- 
vyšší úcta a zbožňování. Člověku se zapovídá, aby svou 
lásku a svou službu věnoval něčemu jinému na prvním 
místě. Holdujeme-li čemukoli, co zmenšuje naši lásku 
k Bohu nebo nám brání ve službě Bohu, pak z toho činí
me božstvo.



5. Všudypřítomný Bůh
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Jak vyjadřuje žalmista Boží 
7-10

Protože je Bůh všude, tak

všudypřítomnost? Ž 139,

o čem by Bůh nevěděl? Mat 6,

z jeho přítomnosti člověk ne-

řil svět, je jeho právoplatným králem. Bůh je svrcho
vaným vládcem všude

Stalo se na světě něco,
26-32

Nikde ve vesmíru se nemůže stát něco bez vědomí Toho, 
který je přítomen všude. Tatáž stvořitelská moc, která stvo
řila svět, působí dosud při udržování vesmíru. Boží ruka 
usměrňuje planety v jejich obvyklých drahách.

Jaký výrazný rozdíl zaznamenal Izaiáš mezi Bohem 
a jeho stvořením? Iz 40,15.17

Máme radost z toho, že svrchovaný vládce vesmíru je 
přítelem člověka a že před Bohem jsme si všichni rovni.

4. Živý Bůh
O které další Boží vlastnosti mluví prorok Jeremiáš? 

Jer 10,10.11
Výraz „živý Bůh“ znamená víc než jen to, že Bůh 

žije. Znamená to také, že Bůh dává život. Proto žalmista 
volá: „Žízní duše má Boha, Boha živého.“ Žalmista ví, 
že tak jako žíznivý je občerstven vodou, tak i my dostá
váme novou sílu, jestli přijdeme k živému Bohu.

Pod jakým jménem se Bůh zjevil Mojžíšovi? 2 Moj 
3,14

Čtyři hebrejská písmena tohoto jména nemají samohlás
ky. Proto je někteří vyslovovali jako J e h o v a h nebo 
J a h v e h . Pro zbožného Žida je toto jméno k vyslovení 
příliš posvátné. Jméno naznačuje, že Bůh je stále příto
men, že je činným Bohem, který v čase potřeby je vždy 
ochoten pomoci.

Do jaké souvislosti dává ap. Petr Ježíše se živým Bo
hem? Mat 16,16



lidem Izraelským?

6. Boží velikost
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může nikam uniknout. Je to Boží moc, která působí všude 
jak na nebi tak i na zemi. Boží všudypřítomností rozu
míme jeho neohraničenost v prostoru. V tentýž okamžik 
může být všude. Ne snad, že by byl všude rozděleně 
„rozložen“ — jak učí pantheismus — ale je všude příto
men celý. Rozumem to sice těžko chápeme, .ale tak je to sc 
vším, co se týká Boha.

Jak Bůh naznačil svou touhu být s 
2 Moj 25,8

Svatyni jako příbytek Boží dnes zastupuje církev. Tam 
se Pán setkává se svým lidem. Tam se s ním setkáváme, 
abychom slyšeli jeho hlas, který oslovuje naše srdce. Bůh 
chce být pro nás více než jen pouhou teorií. Ať jsme 
kdekoli, chození a rozhovor s ním může být pro nás 
osobní zkušeností. Smíme osobně slyšet, jak nás Bůh oslo
vuje, jak nás ujišťuje o své lásce, vede nás, povzbuzuje 
a potěšuje naše srdce.

c) z
d) z
Pán Bůh chce, abychom 

ho obdivuhodných činech. Bůh jc velkolepý
ve

Jak vyjádřil David svou představu Boha? 1 Par 16,24.25 
Boží lidé byli velmi pohnuli, když přemýšleli o Božím 

majestátu a dobrotě. Bůh je původcem vesmírných světů 
a stvořitelem nejmocnějších andělů. Všichni pozemští tvo
rové existují z jeho vůle.

Na základě čeho poznáváme Boží majestát?
a) z Boží dobroty — Žalm 31,20
b) z Božího díla — Žalm 92,5

Božích myšlenek — Žalm 139,17
jeho velké péče o nás — 1 Sam 12,24

o něm často uvažovali, i o je
ve všech svých 

vlastnostech — ve s vé lásce i moci, šlechetnosti i milo
srdenství, spravedlnosti i dobrotě.



2. úkol — dne 11. října 1980

Svrchovaný Pán

doby, kdy

této Boží přítom-

Bohu má všechno.
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Zákl. uerS: Žalm 91,1.2

Z filosofie dějin poznáváme, že pro někoho jsou dě
jiny náhodným shlukem událostí, bez nějakého význa
mu nebo záměru. Jiní se je snaží vysvětlit ekonomicky ne
bo jako projev ‘lidské vůle. Další v nich vidí stále se 
opakující koloběh a jiní zase v nich chtějí vidět pád a po
vstání národů a jednotlivců. Křesťan na základě Božího zje
vení chápe, že v pozadí všeho dějinného procesu je Bůh, 
který jej započal a který dosud usměrňuje dějinné udá
losti ke svému cíli a svému záměru.

Dnešní úkol nám má ukázat, že lidé mohou dosáh
nout pravé velikosti jen tenkrát, když se přizpůsobí plá
nům a záměrům. Toho, který je jedině skutečně veliký, 
svrchovaný. Je to vládce a Pán vesmíru.

1. Svrchovaný vládce všeho

Kdo všechno uznává Boha jako vládce všeho? Zj 5,13
Písmo jasně mluví, že Bůh je svrchovaný vládce tohoto 

světa i celého vesmíru. On vládne na nebi i na zemi.
Jak popisuje David vlastnosti Boha jako svrchovaného 

vládce? 1 Par 29,10.11
Tato slova jsou částí Davidovy modlitby z doby, kdy 

svému synu Šalomounovi odevzdal plán výstavby jeru
zalémského chrámu. Jeho modlitba je jednou z nejkrás
nějších starozákonních modliteb a naznačuje pocity zbož
ného lidu v Boží přítomnosti. Svrchované vlastnosti Boží 
se však slovy dají těžko vyjádřit.

Jak vylíčil David sebe i svůj lid v 
nosti? 1 Par 29,14 — 19

Člověk sám od sebe nemá nic, ale v



2. Stvořitel všeho

3. Nekonečný Bůh
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Z jakého hlediska je možné nazvat Boha nekonečným? 
Žalm 147,5; Řím 11,33.34

Člověk jako tvor omezený, nemůže chápat nekonečno. 
Ctíme si moudrost, vědomost i autoritu Člověka, avšak 
Bůh je autoritou všech autorit. Žádným lidským výrazem 
nevystihneme rozsah Boží moudrosti. Všechno minu
lé, přítomné i budoucí poznání člověka je jenom sla
bým náznakem nekonečného poznání Božího. Nám zůstá
vá, abychom se před ním jenom sklonili v hluboké pokoře.

Jaký vztah má tento nekonečný Bůh k nám? Jer 31,3 
Když přijdeme k Bohu ve své bezmocnosti a závis

losti, takoví jací jsme a pokorně v důvěrné modlitbě mu 
předložíme svoji prosbu, pak vyslyší naše volání a do
staneme se do spojení s Nekonečným.

Jak dokonalé je podle ap. Pavla Boží stvoření? Kol 1, 
16.17

Apoštol Pavel nic nevylučuje z Božího stvoření. Zahr
nuje nebe i zemi, viditelné i neviditelné a dodává, že 
stvoření se uskutečnilo skrze Krista a pro něho. To zna
mená, že Kristus je zprostředkovatel stvoření i jeho cíl.

Jak svědčí příroda o svém Stvořiteli? Žalm 19,2
Čím má být člověk podoben svému Tvůrci? 1 Moj 1, 

26.27
Člověk má vyzařovat obraz svého Stvořitele. Moudrost 

a láska člověka zrcadlí moudrost a lásku Boží. Smysl 
člověka pro spravedlnost, milosrdenství a pravdu je ur
čitým odrazem svátého charakteru Božího.

V člověku je však i zlý obraz nepřítele spasení, který se 
v něm snaží zničit obraz Boží. Největším dílem Stvořitele 
je obnova Božího obrazu v člověku.



4. Všemohoucí Bůh

5. Soudce celé země

rozdělovat
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Jaké mínění měl Abrahám o Boží spravedlnosti? 1 Moj 
18,25

Písmo učí, že Bůh je stvořitel i svrchovaný vládce ves
míru a připomíná, že je i svrchovaný soudce, který uplat
ní svou spásu i milost při záchraně spravedlivého i svůj 
konečný soud nad nevěrnými a odbojnými.

Jak a kým bude souzen svět? Sk 17,31
Na jakém základě bude Ježíš soudit lidi a 

je na dvě skupiny? Mat 25,34—46
Ti, jež Kristus při soudu pochválí, budou možná znát 

málo o teologii, zato však žili podle Kristových zásad. Byli 
pod vlivem božského ducha a byli požehnáním pro ty, kteří 
žili kolem nich. I mezi pohany jsou lidé, kteří projevují 
laskavého ducha; ještě než uslyšeli slova života, přátelili 
se s misionáři a sloužili jim i s nasazením vlastního ži
vota. Mezi pohany jsou takoví, kteří uctívají Boha, ale 
plně ho neznají, protože jim nikdo nepřinesl světlo; takoví 
nezahynou. Ačkoli neznají psaný zákon Boží, slyší hlas

Co říká ap. Pavel o Boží všemohoucnosti? Ef 1,19—21 
Všimněme si, že Bůh projevuje svoji moc vůči nám, tj. 

usměrňuje naše zájmy. Kdyby nás Bůh při své všemo
houcnosti ponechal našim nápadům, jeho moc by ne
měla pro nás žádný význam.

Pavel staví proti sobě způsob, jakým člověk jedná s Jej 
žíšem a způsob, jak jednal s Ježíšem Bůh, když ho vzkří
sil z mrtvých. Člověk ponechaný sám sobě neví, co je 
pro něj nejlepší. Člověk Krista zavrhl, ale Bůh učinil 
Krista prostředníkem spásy člověka.

Kde můžeme najít nezvratný důkaz Boží moci? Řím 
1,19.20

Když se zamýšlíme nad nekonečnou mocí Boži, stojíme 
před ním v posvátné bázni a úctě.



přírodě a konají to, co zá-

sc

6. Uznaný Bůh

3. úkol — dne 18. října 1980

Boží Trojice

Zákl. verš: Řím 11,33 — 36
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a také to dělali.

Boží přirozenost není možno pochopit, protože člověk 
svým omezeným rozumem těžko chápe nekonečno. Člo
věk ví o Bohu jenom to, co mu Bůh sám o sobě zjevil.

V dnešním úkolu chceme uvažovat o tom, co je nám 
o Boží Trojici zjeveno. K tomuto tématu přistupujeme s úcJ

Jaký stav nastane na zemi podle Písma ve stanovenou 
dobu? Jer 31,34

Bůh nám objasnil, že jeho úsilí obnovy naší země bu
de úspěšné. Nakonec každá nepravost pomine a tento sta
rý svět zla bude nahražen novým světem spravedlnosti. 
Kristova oběť za hříšníky nebyla nadarmo. Tento Bohem 
stvořený svět bude obnoven podle původního plánu. Všech
no stvoření k obrazu Božímu bude k tomuto obrazu zno
vu uzpůsobeno.

Jak jsou lidé vedeni k přijetí Boha podle Sk 2. kap.?
a) učedníci byli jednotní v cílech i záměrech
b) byli obdařeni Duchem svátým
c) mluvili tak, že jejich poselství mělo výsledky
d) zvěst se dotkla lidských srdcí
e) lidé se dověděli, co mají dělat,

Boží, který k nim promlouvá v
kon požaduje. Jejich skutky jsou důkazem, že Duch svátý 

dotkl jejich srdcí a že jsou uznáváni za dítky Boží.



zjevenou Písmem.

1. Pravý Bůh

2. Tři osoby

jednotě Bož-
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Co bylo jádrem vyznání každého Izraelity? 5 Moj 6,4 
dějinách uctívali mnoho božstev. Svrchované 

Božství je však jen jedno. Na rozdíl od všech pohanských 
jediného pravého Boha. Toto 

vyznání víry bylo heslem Židů více než 3.000 let. I apoš- 
základ křesťanství (1 Kortol Pavel pokládá tuto pravdu za 

8,4-6).
Jak je možné charakterizovat pravého Boha? Iz 43,1.11. 

.15
Pravý Bůh je stvořitel i vykupitel. On jediný je pů

vodcem všeho. On je ten, který se postaral o záchranu 
padlého člověka. On dokáže předpovědět konec hned od 
začátku. On dokonale zná minulost, přítomnost i budouc
nost. Nikdo jiný se mu nevyrovná.

Z kterých slov Písma vyrozumíváme, že v 
ství jsou tři osoby? Mat 28,19

náboženství věřili Židé v

tou a uznáním, že o tom, co nám zjeveno nebylo, ne-' 
máme práva spekulovat. Co však nám zjeveno bylo, to 
smíme vědět my i naše děti.

Boží jednotu zvěstoval Hospodin skrze Mojžíše těmito 
slovy: „Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest.“ I Je
žíš citoval tato slova a řekl, že je to první přikázání ze 
všech. Křesťanská víra je monoteistická (věří v jednoho 
Boha).

A přece Pán Ježíš řekl svým učedníkům, aby křtili 
„ve jménu Otce, Syna i Ducha svátého“. Tato slova se 
pokládají za náznak třech osob v jednom Božství. Na zá
kladě tohoto jakož i jiných textů Písma věříme, že náš 
předivný Bůh je trojnásobný Bůh. Přesto, že je to pro 
náš rozum tajemstvím, přijímáme tuto pravdu vírou jako

Lidé v



3. Bůh — Otec
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Jak učil Pán Ježíš své učedníky modlit se? Mat 6,9 
Pán Ježíš učil své učedníky, aby se k Bohu obraceli 

jako ke svému Otci. Vztah mezi Bohem a jimi pokládal 
za krajně osobní. Na tento vztah se měli spolehnout, pro
tože byli znovuzrozeni. Tím, že uvěřili v Ježíše, byla jim 
dána moc „stát se syny Božími“. Jako Boží synové máme 
v Bohu svého Otce.

V těchto slovech je pozoruhodné, že slovo „jméno“ je 
v jednotném čísle, i když pak následují jména tři: Otec, 
Syn, Duch svátý. V tom je náznak třech osob v jednotě.

Výraz „osoby“ v souvislosti dnešního úkolu je nutno 
chápat v teologickém smyslu. Historické křesťanství při
pisuje slovu „osoba“ vzhledem k Bohu zvláštní význam. 
To nám umožňuje rozlišovat osoby Božství bez narušení 
představy jednoty. Není to lehké pochopit nebo vysvětlit. 
Je to část Božího tajemství. V tom se křesťanský monoteis- 
mus liší od monoteismu židovského a islámského.

Jaké náznaky o Trojici nacházíme ve Starém zákoně? 
1 Moj 1,1-3

Hebrejské slovo v tomto textu označuje Boha jako E 1 o 3 
h i m , což je tvar množného čísla. Avšak sloveso b a r a 
— stvořil, je v čísle jednotném. Bůh mluví, tj. používá slo
vo při stvoření. A Duch Boží „se vznášel nad vodami“. 
I tu je patrné, že jde o více než jen o jednu osobu. Všim
něme si také slov: „Učiňme člověka k obrazu našemu“. 
Někteří vykladači se domnívají, že jde o množné číslo 
Božího majestátu, avšak pro Božství by to bylo neob
vyklé sebeoslovení a ještě neobvyklejší by bylo, kdyby 
při stvoření člověka měl Bůh za společníky jiné, stvořené 
bytosti (nebešťany). Nejpřijatelnější se zdá být názor, 
že jde o osobu Božství. Ve Starém zákoně nemůžeme hle
dat nějakou rozvinutou představu Trojice, ale určité prv
ky tam jsou.



Otci? Dan 7,

4. Bůh — Syn

na
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Ježíši, Synu živého Boha, 
vtělený Bůh. Byl 

ním od věčnosti.
Židé projevili, že chápou Ježíšův nárok

Jaké vidění obdržel Daniel
9.10

Takový obraz Otce naplňuje člověka posvátnou úctou. 
Náš Otec nás miluje věčnou láskou, my však musíme 
dbát na to, abychom si k němu zachovali patřičnou úctu.

Kdo je výrazným obrazem Otce? Žid 1,3
Kristus přišel zjevit Boha světu jako Boha lásky, plné

ho milosrdenství, něhy a slitování. Vykupitel světa odstra
nil hustou temnotu, kterou chtěl původce hříchu zahalit 
trůn Božství, takže Otec se znovu zaskvěl lidem jako 
světlo života.

o Bohu

O čem nás ujišťují původní slova Janova evangelia? 
Jan 1,1—4

Jan nás chce ubezpečit, že v 
poznáváme plnost Božství. Ježíš byl 
jedno s Otcem a existoval s 

Kdy se !
Božství? Jan 5,18

Také u Matouše 22,43.44 poukazuje Ježíš na to, že je 
nejen synem Davida, ale i Pánem Davidovým.

Jaký byl Ježíšův vztah k Duchu svátému? Jan 15,26 
Ježíš řekl, že pošle Utěšitele. Na jiném místě říká, že 

Otec pošle Utěšitele. Vidíme tedy, že je zde dokonalá 
spolupráce mezi Otcem, Synem i Duchem svátým.

Jak úzký byl pracovní vztah mezi Otcem a Synem? Jan 
5,19-22

Je zajímavé všimnout si, že Otec i Syn nejenom spolu
pracují, ale Písmo jim připisuje stejné působení: Otec 
křísí mrtvé: totéž dělá i Syn, a oživuje, koho oživit chce. 
Co se týče soudu, zdá se, že Otec odevzdal tuto autoritu 
Synovi. Věčný život je závislý na poslušnosti Ježíšových 
slov a na víře v Otce. Otec i Syn mají život v sobě.



5. Bůh — Duch svátý

a

církvi? Ef 4,11 —

6. Tajemství Božství

očekávat

otázkách pravd zjevených v Pís-
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jevilo apoštolu Pavlovi Ježíšovo vtělení? 1 Tim

Pavel je dojat skutečností mnohých tajemství křesťan
ského učení. To však neznamená, že toto tajemství nemá 
člověka zajímat, i když ho rozumem neumíme pochopit. 
Má ho vírou přijmout jako skutečnost a očekávat na 
další světlo.

Co je dále potřebné v 
mu? Žid 11,6

Je mnoho stránek Boží přirozenosti, které neumíme po
chopit. Ani bychom se neměli snažit spekulativně je ře
šit, protože Bůh nekonečně přesahuje člověka a člověk má 
jenom omezené rozumové schopnosti. Důležité je však vě
řit tomu, co nám už bylo zjeveno.

Ze kterých Pavlových slov vyrozumíváme, že Duch svá
tý patří ke Trojici? 2 Kor 13,13

Toto požehnání naznačuje, že v době apoštolů učení 
o Trojici už bylo přijato. Úkolem dalších staletí bylo 
rozvinout toto učení, ale hlavní myšlenky už byly v apoš
tolské církvi.

Jakou úlohu měl Duch svátý při Ježíšově narození 
’ křtu? Luk 1,35; 3,22

Všimněme si, že při obou těchto výrocích je zmínka 
o třech osobách Božství.

Jaké důkazy máme, že Duch svátý je osoba a nejen 
nějaký vliv?

Duch mluví (1 Tim 4,1). Duch za nás prosí (Řím 
8,26). Duch nás zve (Zj 22,17). To všechno je činnost 
osoby. Pavel nás varuje, abychom nezarmucovali Ducha 
Svatého (Ef 4,30).

Jaký důležitý úkol má Duch svátý v
13

Jak se 
3,16



4. úkol — dne 2r>. října 1980

Emmanuel — Bůh s námi

Zákl verš: Mat 1,23

1. Slovo Boží

Jak představuje Jan Ježíše na počátku svého evangelii?
Jan 1,1-5

Janova slova jsou jednoduchá, ale velmi hluboká. V:- 
símě je podrobně zkoumat, abychom vystihli jejich 
význam. Nebo snad už plně rozumíme např. výrazu ,S’<-

• Príí je dúlc>itó poznat Boha v tom, v čem se nám sám 
zjevil? Jan 17,3

Křesťan jo následovníkem Kristovým proto, že přijal 
zjevení Boží z Písma n ví, žo žije pod ochranou a ve
dením předivného Boha, který mu připravuje krásnou bu
doucnost.

Člověk potřebuje Boha, a Bůh upřímně očekává návrat 
svých zbloudilých dětí. Proto Bůh přišel na naši zemi. 
lBez jeho příchodu by člověk byl věčně ztracen. Jeho 
příchodem však každý, kdo jej přijme, je zachráněn pro 
věčnost.

Bůh přišel na naši zemi zcela odlišným způsobem, než 
ho člověk očekával. Vždyť ani Boží vyvolený lid necekal, 
že Spasitel přijde v chudobě a ponížení. Lidé očekává'! 
více velkolepost než dobrotu, majestát víc než mirr.es:. 
moc spíše nežli chudobu, žádali důstojnost, ale ne coéť. 
Kdo se jim však takto projevil, byl Ježíš, syn Marie, Syn 
Boží — Emmanuel.

mirr.es


2. Stvořitel světa

světě? Jan 1,11
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Kdo byl podle apoštola Jana Bůh, který stvořil svět? 
Jan 1,3.10

Byl to Kristus, který rozestřel nebesa a položil zákla- 
ly zemi. Byla to ruka Ježíšova, která umístila světy ve 
zesmíru a vytvořila polní kvítí. Byl to Kristus, který na
plnil zemi krásou a ovzduší zpěvem. A na všech věcech 
na zemi a ve vzduchu i na obloze napsal poselství o Ot
cově lásce. Člověk, stvořen k obrazu Božímu, byl sveden 
k neposlušnosti. Ztratil svou nevinnost a štěstí a musel 
počítat s trestem smrti. Bůh však stále miloval svět, který 
se proti němu vzbouřil. Připravil plán na vykoupení člo
věka z hříchu a na obnovu věrnosti a svatosti. Ježíš při
šel na svět zachránit člověka.

Jaké přijetí čekalo Ježíše na
Tato událost přesahuje naše chápání, je takřka ne

uvěřitelná. Stalo se něco, co se nemělo stát. Svět zavrhl 
svého Stvořitele, který ho přišel zachránit.

Proč svět zavrhl Krista? Jan 7,7

vo“? Chápeme, jak důležité je toto „Slovo“? Ježíše ve 
skutečnosti nepoznáme, jestli neuznáme jeho božství, jeho 
účast při stvoření, jeho vztah k Otci a to, co pro člověka 
udělal.

Jakou od poved dostal Filip, když žádal Ježíše, aby zje
vil Otce? Jan 14,9

Když poznáme Ježíše, poznáme i Boha. Jestli se chce
me seznámit s jeho láskou, dobrotou a jednáním, musíme 
se obeznámit s Kristem. On je skutečným Slovem Bo
žím, dokonalým výrazem svého Otce.

Jak poznáváme, že Otec a Syn jsou odlišné osoby? Mat 
3,17; Jan 20,17

Ježíš byl dokonalým výrazem Božím, ale byl jinou oso
bou než Otec.



Otec

záměru Kristova příchodu?

4. Vtělený Bůh

.’93

podobě 
prachu, 
prachu

3. Kristus a

o pohnutce a

velké tajemství? 1 Tim 3,16 
v 

z 
z

Co pokládá ap. Pavel za
Největším ze všech tajemství je zjevení Boha 

lidského těla. Bůh, který stvořil svět, tvořil 
z kterého se skládá země Člověk byl stvořen 
země. A přece se Bůh stal člověkem, když přišel na naši 
zemi. Toto tajemství je jádrem křesťanství.

Které proroctví se naplnilo Ježíšovým narozením? Mat 
1,23; Iz 7,14

Člověk nemohl slyšet radostnější a důležitější zvěst. Bůh 
měl sestoupit s nebe na zemi a žít lidským životem. Syn 
Boží se měl stát Synem člověka, aby se pozemské děti 
mohly stát dětmi Božími. „Kteříž pak koli přijali jej, 
dal jim moc syny Božími býti, těm, kteří věří ve jméno 
jeho“ (Jan 1,12). Božství se stalo člověčenstvím, aby hříš-

rakteru, ale ne v 
Boha a Krista.

Co píše Jan
Jan 3,16.17

V plánu záchrany člověka z hříchu byla mezi Otcem 
a Synem úplná shoda. Oba milovali svět. Oba ještě před 
založením světa shodně připravili plán vykoupeni člo
věka. Bůh poslal Syna, a Syn byl ochoten jít. Výsled
kem této ochoty a jednomyslnosti byla Ježíšova smrt na 
kříži a umožnění věčné spásy člověku.

Jak popisuje Ježíš úzké spojení, které je mezi ním a Ot
cem? Jan 10,10

Ve vztahu mezi Otcem a Synem je ve všem ta nejužší 
shoda. To platí o smýšlení i cíli, o plánu i o úsilí.

Jak mohl Ježíš tak dokonale zrcadlit Otcovu vůli a jeho 
charakter? Kol 1,15; Žid 1,3

Jednota, která existuje mezi Kristem a jeho učedníky, 
neničí jejich osobnost, jsou jedno v záměru, v mysli, v cha- 

osobě. Tak je třeba chápat i jednotu



ykoupení lidé po

zaplatil vý-

hlediska toho,

194

né společenství mohlo být proměněno 
hříšnost.

Proč přišel Ježíš na tuto zemi? 2 Kor 5,21
Ježíš přišel ukázat lidem, jak i oni mohou žít za po

moci božské moci. Tak jako on sám zvítězil nad mocnostmi 
zla, tak chtěl, aby lidé poznali, že i oni mohou podobně 
zvítězit.

v božskou bez-

jsou proto, že je Kristus vykoupil ze 
níci odsouzení k věčné smrti. Ted se 
ného života a slávy, protože Ježíš 
kupné.

Jak byl člověk vykoupen? 1 Petr 1,18.19
Kristus, „Beránek Boží, který snímá hřichy světa“ 

ie tou vyhlídnutou obětí ještě před stvořením světa. O tom 
bychom měli důkladně přemýšlet. Bůh není nejdříve stvo
řitelem a pak vykupitelem. On se nestal vykupitelem jenom 
po pádu Adama do hříchu. Když už, pak byl nejdříve 
vykupitelem a potom se stal stvořitelem. Není to snad 
proto, že bychom chtěli Boha nějak časově usměrňovat, 
ale je důležité uznat v Bohu věčného Vykupitele, právě 
tak, jako věčného Stvořitele.

6. Vyvýšení Syna

Jakou odpověď bychom měli dát Kristu z 
co pro nás udělal? Fil 2,9 — 11

Apoštol Pavel objasňuje, že Kristus sestoupil z nej- 
vyšších nebes do nejnižších hloubek pozemského ponížení. 
Bůh však jako spravedlivý ho opět povýšil. Ježíš teď 
zastává vznešené postavení, které mu právem ná
leží.

5. Vykupitel světa

Jakou píseň budou jednou zpívat v 
skončeném velkém sporu? Zj 5,9

To je vítězný chvalozpěv vykoupených, kteří stojí ko
lem trůnu při Kristově slavnostní korunovaci. Svatí tam 

země. Byli to hříš- 
však radují z věč- 

za ně



5. úkol — dne 1. listopadu 1980

Svatí

Zákl. verš: Iz 6,3

1. Svatý Bůh
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nich působí je- 
a bude to jeho

Co bylo obsahem vítězné písně Izraelců po zničení ne
přátelských armád? 2 Moj 15,11

Tento verš je částí vítězné písně Izraelců po odchodu 
z Egypta a přechodu přes Rudé moře. Tento lid v Egyp
tě poznal mnoho bohů. Viděl však i jejich hanebný konec,

Co učiní Beránek pro vítěze? Zj 7,17
Všichni, kdož nesou s Ježíšem kříž oběti, se s ním 

budou podílet na jeho slávě. Kristus se radoval ve svém 
poníženi a uírpení, že jeho učedníci budou oslaveni s ním 
Jsou ovocem jeho sebeobětování. To, že v 
ho povaha a jeho Duch, je jeho odměnou 
radostí na věčnosti. Tuto radost budou učedníci sdílet 
s ním, až spatří ovoce své práce a oběti v srdcích a ži
votech druhých. Jsou služebníky spolu s Kristem a Otec 
je poctí tak, jak ctí svého Syna.

Někteří komentátoři vidí v tomto trojím zvolání náznak 
třech osob Božství. Trojí opakování určité vlastnosti musí 
znamenat důraz.

V dnešním úkolu chceme zkoumat, co máme rozumět 
pod Boží svatostí. Zdá se, že je to přívlastek, kterým se 
má rozlišit pravý Bůh od bohů nepravých. Vyjadřuje svr
chovanou mravní dokonalost, kterou se odlišuje od všeho 
ostatního. Všechny tři osoby Božství jsou svaté: Otec, 
(Jan 17,11), Syn (Sk 4,30) a samozřejmě Duch svátý.



2. Svatá místa

■dostal do blíz-

uctivě choval
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na hoře Sinaj? 2 Moj 19,

JaJrou výzvu slyšel Mojžíš, když se 
kosti Boží svatosti? 2 Moj 3,5

Mojžíš dostal příkaz, aby se uctivě choval v Boží pří
tomnosti. V jeho době se úcta projevovala vyzutím obu
vi. Někde se tento zvyk zachovává podnes. Na jiných mís
tech světa projevují mužové úctu smeknutím klobouku a 
jinde si ženy z úcty hlavu přikrývají. Nezáleží na způ
sobu, hlavní je úcta sama.

Jak se měla projevovat úcta
10-13

Boží přítomnost může býti někdy děsivá (v. 18). Celá 
příroda se chvěje v Boží přítomnosti. Proto i hříšný člo
věk by měl přistupovat k Boží přítomnosti s posvátnou 
bázní.

Svatyně byla symbolem Boží přítomnosti mezi Božím li
dem. Mělo to být svaté místo. Roucha kněží měla být 
také svátá. Všechny nádoby byly svaté a oltář byl nej- 
světější. Kdekoli je Bůh a cokoli je posvěceno Pánu, 
všechno je svaté. Podobně byl i chrám svátý. Nový Jeru
zalém je svaté město. Celé nebe je svaté.

když přišly rány a když faraón nechtěl propustit na svo
bodu vyvolený Boží lid. Ted však byli svědky toho, jak 
Bůh může zasáhnout ve prospěch svého lidu. On nejen 
že koná divý, ale byl „slavný ve svatosti“.
'Jak Pán Ježíš oslovil Otce a učedníci Pána Ježíše? Jan 

17,11; Sk 4,30
Jak se Maria, Ježíšova matka, vyjádřila o Božím jmé

nu? Luk 1,49
S jakou úctou bychom měli vyslovovat Boží jméno?

2 Moj 20,7
Toto přikázání nám zakazuje používat Boží jméno leh

kovážně a nedbale bez patřičného uvědomění si jeho úžas
ného významu. Častým a bezmyšlenkovitým používáním 
jeho jména zneuctíváme Boha samého.



3. Svatý zákon

souladu s Božími zákony.

4. Svatý den
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na začátku posvětil?Kterou část času Pán Bůh hned
1 Moj 2,3

Týdenní cyklus nesouvisí s žádným jevem přírody, jak 
je tomu u dne, měsíce nebo roku. Svůj počátek má ve 
svátém Bohu, který stvořil svět za šest dní a sedmého dne 
odpočinul. Co vlastně znamenalo Boží posvěcení tohoto 
dne? Oddělil ho pro posvátný účel, pro svaté společenství 
se svátým Bohem.

Co řekl Pán Ježíš o sobotě a jejím Pánu? Mař 2,27.28
Pán Ježíš poukázal, že tento den byl určen k tomu, aby 

se lidé přiblížili k Bohu. Ukázal také, že odpuštění hříchů 
nebo uzdravení nemoci je v souladu se záměrem soboty. 
Den plný ceremonií a obřadů by byl únavný a blahodár
ný účinek soboty by pak úplně zanikl

Čeho je sobota památkou? 2 Moj 20,10 11; 5 Moj 5,15 
Skutečnost, že 5. Mojžíšova uvádí jiný důvod pro svě-

Co napsal apoštol Pavel římským křesťanům o Božím 
zákonu? Řím 7,12

Protože zákon poukazuje na hřích a hřích přináší smrt, 
mohlo by se zdát, že zákon je zlo. To však není pravda 
a Pavel to ve svém dopise Římanům dostatečně objasnil.

Kdo je autorem Desatera? 2 Moj 20,1
Protože Bůh je svátý, spravedlivý a dobrý, proto jsou 

i přikázání svátá, spravedlivá a dobrá. Ona jsou kopií je
ho charakteru.

Proč lidé všeobecně nenávidí Boží zákon? Řím 8,7
Člověku v jeho lidské přirozenosti se protiví konat vů

li Boží. Člověk chce konat to, co se mu líbí, avšak často 
to mívá pro něj neblahé následky, a to nejen pro něho, 
ale i pro ostatní. Člověk se musí naučit, že přestupování 
Božího zákona znamená smrt. Jestli se chce těšit ze živo
ta, pak se musí naučit žit v



Boží dobrotě a touze
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Jaký příklad nutné odevzdanosti nám dal Pán Ježíš?
Jan 17,19

sva- 
které

cení soboty, neznamená, že se tím popírá skutečnost so
boty jako památky stvoření. Tím se chce poukázat na to, 
že mohou být ještě i jiné důvody pro zachovávání soboty. 
Jsou to důvody, které souvisí s naším vysvobozením 
z hříchů. To vyplývá ze skutečnosti, že sobota je určitým 
znamením posvěcení. Sobota je tedy slavností našeho vy
svobození z hříchu, našeho vykoupení i nového stvoření 
ve znovuzrození. Sobota není jen nějakým ustanovením 
církve, je to znamení osobního vztahu ke svátému Bohu.

5. Svaté povolání

Jaké svědectví vydal ap. Pavel o 
po posvěcení? 2 Tim 1,9

Svatý Bůh povolává svátým povoláním. Neděje se to 
proto, že bychom byli „svati“ nebo že bychom si zaslou
žili být „povoláni“. Bůh však má tento záměr od samého 
začátku a bylo nám to umožněno z Boží milosti pro zá
sluhy Ježíše Krista.

Jak oslovuje pisatel epištoly k Židům své spoluvěřící? 
Žid 3,1

Někteří křesťané neradi slyší, že je někdo jmenuje svá
tými. Snad je to proto, že potkali křesťany, kteří se za 
svaté pokládali, ale jejich život žádnou svatost neproka
zoval. Skutečností je, že čím jsme blíže k Ježíšovu vzoru, 
tím se stáváme pokornější. Neměli bychom utíkat od 
tosti, ale měli bychom být jisti, že zkušenost, z 
se těšíme, je pravá a daná Bohem.

Jak nazval ap. Pavel křesťany, kterým psal? 1 Kor 1,2 
Slovo „svátý“ není populární pro dnešního věřícího 

v Krista. V mnohých moderních překladech Nového zá
kona je slovo „svátý" často nahraženo výrazem „jeho od
daný lid“, „jeho vlastní lid“, „Boží svátý lid“.

6. Svatost skrze Krista



svých norem. Jen čisté

6. úkol — dno 8. listopadu 1980

Bůh lásky

Zákl. verš: 1 Jana 4,7.8
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Když vůle člověka spolupracuje s 
káže všechno. Cokoli máme vykonat 
je možné v jeho síle i provést.

Kdo pozná Boha, miluje ho. A kdo Boha miluje, mi-r 
luje i své bližní. Tato láska je bez hranic. Láska je zdro
jem, který zahřívá, světlem, které svítí, magnetem, který 
přitahuje, vůní, která osvěžuje, horou, která se nepohne.

Když pozorujeme lásku, poznáváme ji. Když ji okusí
me, uznáváme ji. A když nám schází, potřebujeme ji a 
toužíme po ní. Když člověk okusí znovuzrození skrze 
obrácení, zažije nové zrození lásky vůči Bohu i vůči vše-; 
mu kolem sebe.

Ve své modlitbě k Otci Pán Ježíš říká, že se sám po
svěcuje, neboli odevzdává, aby i jeho učedníci byli po
svěceni a odevzdaní. To je přiklad úplné odevzdanosti. 
Svatý Bůh se bezvýhradně odevzdává dílu získávání sváté
ho lidu.

Co chce Bůh dosáhnout pro svůj lid? 1 Petra 1,16
To je vysoká úroveň. Člověk, stvořený k obrazu Bo

žímu, má plně zrcadlit povahu svého Tvůrce.
Proč je tato úroveň tak důležitá? Žid 12,14
Bůh nemůže snížit žádnou ze

srdce uvidí Boha.
Jak může křesťan dosáhnout této dokonalosti? Fil 4,13 

vůlí Boží, pak do- 
z Božího příkazu,



1. Bůh je láska

2. Boží zákon lásky
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a učení Písma? Mat 22,Jak shrnul Pán Ježíš Desatero 
36-40

Žádný zákon lásku nepřevýší. Láska zahrnuje každou 
povinnost člověka — k Bohu i k bližnímu. Jestli má člo
věk lásku, pak nepotřebuje žádný jiný zákon. Má-li svr
chovanou lásku vůči Bohu, vykoná všechno, co Bůh po
žaduje. Jeho největší radostí bude poslouchat všechno, co 
Bůh přikazuje. Když člověk miluje své bližní, nebude 
jim dělat nic zlého.

Co je základem naší lásky k Bohu? 5 Moj 5,6
Spasitelné skutky Boží v našem životě tvoří základ 

našeho vztahu k Bohu. Ty i já jsme zakusili Boží ve
dení ve svém životě, a proto to nejmenší, co můžeme udě
lat, je děkovat Bohu a milovat ho.

Jak dosvědčíme, že milujeme Boha? Jan 14,15

Co je základní charakteristickou vlastností Boží podle 
ap. Jana? 1 Jan 4,16

Láska je samotnou přirozeností Boha. Všechno, co Bůh 
koná, je podníceno láskou. Jeho láska je zřejmá ve všech 
jeho skutcích. Obdivuhodná láska Boží se projevuje všude 
kolem nás, i v nekonečných prostorách nebes. Kdybychom 
chtěli vidět lásku, museli bychom vidět Boha. Nikdo to
tiž nemůže vidět lásku bez toho, aniž by viděl Boha. Kdo 
cítí Boží dotek, cítí dotek lásky.

Jak ap. Pavel popsal Kristovu lásku? Ef 3,19
Láska je osobní, musí mít někoho, koho miluje, něko

ho, s kým se dělí. Láska touží po lásce a tvoří lásku. 
Cím více se projevuje, tím větší bude okruh štěstí kolem 
ní.



3. Boží láska k hříšníkům

4. Boží milost

5. Boží nesmírná láska
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Co je cílem velké lásky Boží? Jan 3,16
Tento text se jmenuje „stručným evangeliem“. Nazna-

dat za

a jeho dary 
Žádná matka nepro-

Jaké svědectví vydává žalmista 
1-3

Boží cesty jsou cestami nedostižné milosti 
vyjadřují nejněžnější lásku 'Boží, 
jevila větší látku ke svému dítěti, než jakou projevil Bůh 
svým dětem. Kde je Bůh, tam je zjevena i jeho milost, 
dobrota a milosrdenství.

Co je základem pravého štěstí? Žalm 144,15
Žalmista uvádí vícero věcí, které mohou lidi udělat 

šťastnými. Avšak to všechno zahrnuje do jediného požeh
nání: „Hospodin je Bohem“. On je zdrojem všeho štěstí. 
Největší Boží touhou je, aby všichni lidé byli skutečně 
šťastni a zůstali jimi věčně.

o Bohu? Žalm 103,

Jak měří ap. Pavel hloubku Boží lásky? Řím 5,7.8
Bůh projevil svou lásku různým způsobem — ve svých 

skutcích stvoření a udržování, stvořením svátých bytostí, 
které mají být věčně šťastné, udržováním nekonečného 
vesmíru nevystižitelnou moudrostí a láskou. Avšak nej
větší projev Boží lásky byla ta láska, kterou projevil vůči 
hříšníkům, kteří se proti němu vzbouřili.

Čím si může být křesťan jist na základě velké Boží 
lásky? Řím 8,38.39

Ap. Pavel uvádí několik důvodů, které mohou být moc
né a které je možno pokládat za překážky Boží lásky. Pa
vel jakoby se jim však vysmíval. Ani jeden z nich není 
mocnější než Bůh, žádný z důvodů není možné poklá- 

skutečnou překážku Boží spasitelné milosti.



6. Boží trvalá láska

bu-
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pokání a

Jak naznačuje Pán Bůh, že nemůže přestat milovat, 
i když si lidé jeho lásku nezasluhují? Oz 11,8

Bývají chvíle, kdy Bůh musí zlo potrestat. Pro Boha 
lásky to však není nic příjemného.

Jak vyjadřuje Pán Bůh svůj zájem o hříšníka? Ez 33,11 
Boží milost je úžasná. Bezbožní lidé potřebují konat 

odvrátit se od svých hříchů, pak je Bůh ochotně 
přijme. Zapomene na jejich minulost, ať byla jakkoli bez
božná, protože Bůh se více zajímá o přítomnost a 
doucnost nežli o minulost.

Proč se zdá, že Pán odkládá svůj druhý příchod? 2 Petr 
3,9

Zdálo by se, že Bůh by raději zrušil své slovo, než 
dopustil, aby kdo zahynul. Bůh nemešká s naplněním 
toho,- co slíbil, ale chce hříšníku poskytnout každou pří
ležitost, aby činil pokání a připravil se na jeho příchod.

Jakým člověkem je ten, kdo skutečně miluje? 1 Kor 
13,4-9

Zde je norma dokonalosti pro křesťana.

oběti •
Božího činu, že všichni, kteří 
nout, ale mají mít život věčný.

Co má být mírou lásky člověka k jeho spolubližním? 
Mat 5,43.44

Člověk obvykle svoji lásku rozlišuje, avšak to neplatí 
o Bohu a nemá platit ani o těch, kteří se považují za 
křesťany. Vzorem vztahu k jiným lidem je pro křesťana 
Bůh Otec, který svoje dary dává hojně bez ohledu na 
záslužnost nebo odpověd. Prvním hlediskem je potřeba. 
Potřebuje mne můj bližní? Potřebuje můj přítel moje svě
dectví? Jestli ano, potom je mojí povinností jako křes
ťana podat mu pomocnou ruku a udělat to, co by udělal 
na mém místě Bůh.

čuje široko záměr Boží lásky — svět. Mluví nám o velké 
-----i — dal svého jediného Syna. Poukazuje na záměr 
Božího činu, že všichni, kteří v něho věří, nemají záhy-



7. úkol — dno 15. listopadu 1980

Bůh pokoje

Zákl. verš: Iz 32,17.18

1. Pokoj a svatost

tedy má chovat
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Bůh neříká nic, co by nebyla pravda a neslibuje nic, 
co by nemohl dodržet. V samotné podstatě spravedlnosti 
je působení pokoje a odstraňování boje. To platí pro čas
nost i pro věčnost. Věřící očekávají podle Božího slova 
nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedl
nost. Na tuto skutečnost hledí v jistotě Božích zaslíbení. 
V obnovené zemi bude bydlet vlk s beránkem, protože 
nebude žádného důvodu pro nepřátelství a boje.

K Božímu lidu patří ti, kteří dovolují, aby už zde na 
zemi v jejich srdci a životě vítězil pokoj nad bojem, a 
proto země, kterou zdědí, bude provždy bezpečným bydle
ním všech milovníků pokoje.

Když má člověk vidět Boha, jak se 
ke svým spolubližním? Žid 12,14

Slova „stíhejte pokoje“ naznačují, že to není snadné * 
žít v pokoji. Vyžaduje to určitý cíl, který je nutno pilně 
sledovat, bez ohledu na překážky. Cílem křesťana by měl 
být tvořivý pokoj a ukončení všech sporů.

„Pokoj se všemi“ — to znamená nějaký praktický cíl. 
S některými lidmi se vychází snadno, s jinými to tak 
snadné nebývá. Může žít křesťan v pokoji i s nepříte
lem? Každopádně to má být jeho cílem. Křesťan se nikdy 
nespokojí se svým úsilím, pokud nebude žít v klidu a mí
ru se všemi, s kterými přichází v životě do styku.

Kdy může mít každý člověk dokonalý pokoj? Iz 26,3 
Pokoj není jenom ve vztahu k našim bližním; je to



3. Pokoj — ovoce Ducha

počátku světa stvořen k obrazu
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Místo radosti 
ha, se 
ukrýt.

Ustrašené, pochybující srdce člověka potřebuje obnovu.

Jak jedině může mít člověk pokoj 
2223

Když byl člověk na
Božímu, měl pokoj, ale když zhřešil, pokoj ho opustil, 

z Boží přítomnosti a úplné důvěry v Bo- 
člověk začal bát Boha

a pokojem me-

vztah k Bohu. Znamená to, že nejsme ustaraní vc vzta
hu k přítomnosti nebo k budoucnosti. Jenom ten, kdo je 
smířen s Bohem, může mít vnitřní pokoj a může ho ko
lem sebe šířit.

Co patří k pokoji podle ep. k Židům? Žid 12,14
Křesťan musí být tvůrcem pokoje jenom ve shodě se 

svými zásadami. Pokoj úzce souvisí se svatostí a svatost 
s Bohem. Pravý pokoj je záležitostí srdce a ducha. Boží 
lid je šťastný lid, protože je mírumilovný. Nebe bude 
místem štěstí, protože je místem pokoje.

v srdci? Gal 5,

Jaká je souvislost mezi Božím zákonem 
zi lidmi? Žalm 119,165

Boží zákon je tajemstvím pokoje uvnitř i navenek, zde 
na zemi i na nebi, dnes i na věky. Pokoj může vlád
nout jenom tam, kde vládne Boží zákon.

Co je zdrojem nepokojů a válek? Jak 4,1—4
Pro nesprávnost Lucifera a neposlušnost našich praro

dičů, Adama a Evy, byl člověk v ráji zbaven pokoje a 
štěstí. Na zemi zavládl nepokoj, spory a války. Nebesa bu
dou věčným příbytkem veškerého štěstí a pokoje, protože 
všichni jeho obyvatelé budou mít Boží zákon pokoje na
psaný ve svém srdci a svým životem ho budou zachová
vat.

a úplné důvěry 
a snažil se před ní-

2. Pokoj a zákon Boži



4. Pokoj od Boha

5. Pokoj a meč
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s sebou pokoj? Řím

Jaké zaslíbení dal Pán Ježíš o pokoji? Jan 14,27
Pokoj je Boží dar. Ježíš je „Kníže pokoje“, „on je náš 

pokoj“. Bez Boha lidé nemohou poznat pokoj. Když se Je
žíš narodil, andělé zpívali: „Sláva na výsostech Bohu, a na 
zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“

Která zkušenost křesťana přináší
5,1

Pro oběť Kristovu je nepřátelství mezi hříšníkem a Bo- 
hem ukončeno a smíření s nebem je opět obnoveno. Boží 
dobrota a moudrost přinášejí pokoj a radost jeho lidu.

Jaké přání je zahrnuto v požehnání opakovaném při slav
nostních shromážděních Božího lidu? 4 Moj 6,24 — 26

Jak popisuje ap. Pavel pokoj, který křesťané získávají 
v Kristu? Fil 4,6.7

Z kterých slov Pána Ježíše vyrozumíváme, že pokoj 
nebývá “vždy bez sporů? Mat 10,34

Kristova slova poukazují na jeho spor s původcem hří
chu. Kníže pokoje bojuje proti knížeti temnosti. Tento boj 
začal už v nebi a pokračuje na zemi. Spravedlnost se ni
kdy nesmíří s nepravostí. Pravda musí vždy bojovat proti

Musí se vrátit k Bohu a tím ku pokoji. Člověk potře
buje Boha a Bůh chce mít člověka. Člověk potřebuje po
koj, ale neví, jak ho má najít. Vnitřně by chtěl dělat 
dobře, ale jeho zlé srdce mu to nedovoluje.

Jak popisuje ap. Pavel zkušenost přirozeného člověka, 
který chce dělat dobře? Řím 7,19.23.24

I když přirozené srdce člověka je proti Bohu, proti 
spravedlnosti, proti pokoji, nemusí takovým zůstat. Bůh 
se postaral o lék. Poslal svého svátého Ducha na svět, 
aby přesvědčil člověka o hříchu a dal mu sílu vítězit. Místo 
ze skutků těla se může těšit z ovoce Ducha.



6. Pokoj Božích dítek

vnitřního pokoje uprostřed
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o trvalém nebezpečenství křesťana?

bludu, světlo proti temnosti, spravedlnost proti nepravosti, 
pokoj proti odboji.

Jaký boj jc nutno vítězně dobojovat, aby mohl být tr
vale zabezpečen pokoj a mír? Zj 12,7 — 10

Kristův boj proti hříchu musí pokračovat do konce, po
kud původce hříchu i se svými pomocníky nebude pora
žen tak, že už nikdy nepovstane. Zlo musí být úplně zni
čeno. Člověk se musí seznámit s povahou a výsledky to
ho strašného boje. Spravedlivý i nespravedlivý musí vědět, 
co se děje a proč.

Co píše ap. Petr
1 Petr 5,8

Kristova slova o meči našla svoje smutné naplnění hned 
na počátku církve. Okusili ho sami učedníci. Až na jed
noho vyhnance všichni zaplatili svoje křesťanské svědectví 

okusil hněv pů-životem. Ježíš sám podstoupil smrt a 
vodce hříchu.

Jak je možno zvítězit nad původcem hříchu? Zj 12,11

Jak se může někdo těšit z
vnějšího boje a neklidu? Fil 4,6.7

Bůh vlastní dokonalý pokoj, protože je dokonalá sva
tost. Pokoj Božího lidu je přímo úměrný jeho svatosti. 
Zatímco nespravedliví nemají pokoje, Boží dítky jej uží
vají v hojnosti.

Co by mělo být cílem každého křesťana? Žalm 37,37
Boží lid je lidem pokojným, jeho cesty jsou cestami 

spravedlnosti. Svědčí nám o tom mnohé výroky Písma.
Jaké jsou cesty rozumného člověka? Přísl 3,13.17
Mírumilovný lid je šťastný a cesta Božích dítek se bude 

vyznačovat svátou radostí.



8. úkol — dne 22. listopadu 1980

Předivný rádce

Zákl. verš: Iz 9,6

1. Rada moudrosti

láska. To platí o Synu prá-.
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Jak poukazuje Izaiáš na jedinečnost Boží, když se jed
ná o moudrost a poznání? Iz 40,13.14

Jenom Stvořitel sám, který je nekonečný v moci, moud
rosti a poznání, může být spolehlivým učitelem všem, pro
tože jen on může dát neomylnou radu a usměrnění, které 
odpovídá jeho vůli a blahu těch, kteří jeho rady ochotně 
přijímají.

V jakém protikladu vidí bible radu Boží k radě bez
božných? Přísl 12,15

Bůh je vtělená moudrost a

Bibličtí komentátoři pokládají tento text za mesiášský, 
protože mluví o příchodu Mesiáše. V Iz 7,14 se zdůraz
ňuje Ježíšovo narození. Rovněž u Iz 11,1—5 čteme o vlá
dě Mesiáše. Z tohoto textu se dovídáme o Mesiášovi sa- 
mém a uvedené názvy naznačují jeho charakter. Slovo 
„předivný“ se v Písmu obvykle užívá ve významu „nadpři
rozený“. Rady a poučení našeho předivného Boha jako 
Rádce nepramení v lidských zdrojích.

Podobný výraz nacházíme o Bohu v Iz 28,29. Rada, 
kterou dává náš Bůh, je nejen spravedlivá, ale je vždy 
přiměřená okolnostem. Nikdy bychom neměli vyhledávat 
radu někde jinde. Písmo svaté se z velké míry skládá 
z rad a naučení Páně. Byly určeny pro štěstí, blaho, po
zemský pokoj i věčnou blaženost člověka. Když budeme 
dbát na rady a naučení tohoto předivného Rádce, odmě
nou nám bude zdraví těla, duše i ducha.



2. Rada lásky

„dobrá rada
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v 
a

8. kapitoly Přísloví mů- 
symbol Ježíš© Krista: „Má jest rada 

a má jest síla* 
Boha před založením svě-

z lásky

Jak nás Bůh k sobě přitahuje? Jer 31,3
Pravá láska nezapomíná. Snaží se vždy pomoci, ale ni

kdy neuškodí. Jedním z nejlepších způsobů, jak se láska 
projevuje, je udílení rady. Dobrá rada mívá často větší ce
nu, než kterýkoli jiný dar. Dobré rady není možno po- 

hmotnými hodnotami, protožerovnávat s
bývá nad zlato“.

Nebeská rada je pro člověka nejhodnotnější, co můžeme 
životě získat. Rady od lidí nepocházejí vždy 
nebývají vždy moudré. Mnozí dávají rady jiným, avšak 

sami by se podle nich neřídili. Rada od člověka někdy 
slouží více zájmům rádce, nežli tomu, komu byla řeče
na.

Co Pán Bůh radí těm, které miluje? Zj 3,19
Pán Ježíš někdy dával radu formou přísného pokárání, 

ale vždy to dělal z lásky. Káral pokrytectví, nevěru a ne
pravost, ale při výčitkách měl slzy v očích.

Jakou radu dal Pán Ježíš bohatému mládenci? Mat 
19,21

Nebeská rada má vždy na zřeteli nejlepší zájmy člo
věka. Bůh nežádá, abychom se vzdali něčeho, co nám 
může prospět. Ve všem, co koná, sleduje blaho svých dětí.

vě tak, jako o Otci. Moudrost z 
žeme pokládat za 
i šťastný prospěch, já jsem rozumnost, 
(Přísl 8,14). Moudrost byla u 
ta a Ježíš tam byl také.

Kteří lidé přijímají usměrnění od Boha? Žalm 25,9
Když je Bůh vtělením moudrosti, všechny jeho rady 

jsou moudré: a protože je vtělením lásky, všechny jeho 
rady jsou dobré. I to je projev moudrostí člověka, když 
přijímá rozumnou radu. Kéž nás Bůh učí své cestě. Pros
me ho každodenně o poznání jeho vůle. On dá neomyl
nou radu všem, kteří ho hledají upřímným srdcem.



3. Rada kazateli

4. Nebeská rada pro všechny

2C9

Proč je důležité bát se Boha
království? Kaz 12,13

Jak Pán Ježíš vyjádřil tutéž myšlenku? Mat 6,33
Žádnou lepší radu není možné dát, než poradit, aby 

první věci byly skutečně prvními. V žádné jiné oblasti 
to není tak důležité, jako v náboženství. Jde o věčnost. 
Když člověk ztratí nebe, ztratí všechno.

a hledat především jeho

Komu poslal ap. Pavel zvláštní radu? 2 Tim 1,2; 2,7
I když byla Pavlova slova adresovaná Timoteovi, jsou 

ponaučením všem, kteří chtějí pomáhat v díle Božím.
Jak se má chovat mladý člověk k jiným lidem a k uče

ní církve? 1 Tim 4,12.15.16
Kazatel má pracovat s lidmi, být mezi nimi, aby jim 

mohl podle potřeby radit a poučovat je. Jeho práce za
číná po kázání. Je to osobní práce s lidmi. Má je na-' 
vštěvovat doma, mluvit s nimi v plné upřímnosti a po
koře a s nimi se také modlit. Srdce těch, kteří tuto práci 
konají, musí však být v souladu se srdcem Kristovým. 
' Co říká ap. Pavel o kořenu všeho zla? 1 Tim 6,10

Písmo neodsuzuje člověka pro jeho majetek, když jej 
získal čestně. Ne peníze, ale láska k penězům je koře
nem všeho zla. Bůh dává lidem schopnosti a sílu, aby 
získali určitý majetek. V rukách toho, kdo si počíná jako 
Boží hospodář, je bohatství požehnáním jemu samému
1 světu.

Jak povzbuzoval ap. Pavel Timotea k nebojácnosti?
2 Tim 1,7.8

Když je někdo na straně pravdy, na straně Boží, ne
musí se bát.

Člověk si nejvíce škodí a je vůči sobě nejnespravedlivější, 
když smýšlí a jedná proti Boží vůli.



5. Rada v době před adventem

6. Ovoce poslušnosti

210

Co je důsledkem zachovávání Božích přikázání z celého 
srdce? Přísl 3,1.2

Jen zřídka kdy nás napadá myšlenka, že nám na ži
votě nezáleží. Chceme vidět ovoce své práce, sledujeme 
růst svých dětí a vnoučat. Požehnání není věcí náhody. 
Není plodem naší moudrosti nebo sklonů, ale důsledek 
následování rad Božích. Pán chce pro svoje děti jenom 
dobro. Není to jeho vůle, aby byly nešťastné a nemocné.

Proč se křesťan nemusí obávat o svoje každodenní po
třeby? Mat 6,25-30

Boží zákon je zákonem lásky. Bůh tě obklopil krásou, 
aby tě naučil, že na zemi nejsi pro sobecké lopocení, ale 
abys láskou Kristovou zjasňoval život, naplnil ho ra
dostí a zkrášloval tak, jak to vidíme u kvělů, které služ
bou lásky zpříjemňují život jiným.

Jak lze stručně vyjádřit Boží požadavky vůči člověku? 
Midi 6,8

Jakou zvláštní radu dostal laodicejský sbor? Zj 3,18
Křesťan nemusí být bohatý na pozemské statky, ale 

má mít duchovní bohatství. Symbolika zlata, rouch a oč
ní masti může znamenat toto:

zlato — víra skrze lásku působící
bílé roucho — Kristova spravedlnost
oční mast — schopnost pomocí Ducha svátého rozlišovat 

pravdu od bludu
Proč je nutné, aby křesťan byl náležitě duchovně vy

zbrojen a bděl? Mat 25,13
V Písmu máme mnoho zmínek o tom, jaký druh lidí 

bude připraven na příchod Páně. Budou to lidé bdtlí, 
střídmí, posvěcení, čistí, pilní, pravdomluvní, důvěry
hodní, trpěliví, vítězící a neochvějně věrní.



^úkol — dne 29. listopadu 1980

Beránek Boží

Zákl. verš: Jan 1,29

í

1. Boží záměr s hříšníky
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Pán Ježíš přišel na naši zemi jako bezhříšný Beránek, 
aby vzal na sebe vinu hříšného světa. Přišel s vědomím, 
že zemře, ale také s vědomím, že člověk bude žít. Na kří
ži byl ochoten zemřít bez naděje pro sebe, aby naděje 
věčného života se stala vlastnictvím světa. Ježíš přišel, 
aby přijal potupu, ponížení, utrpení a zármutek, který ri- 
kdy neměl být údělem neposkvrněného Syna Božího. Dnes 
může být nebe naše proto, že Ježíš byl ochoten vzdát se 
nebe. Smíme být Božími dětmi proto, že Ježíš se stal ‘ 
Synem člověka. Bůh dal svého jediného Syna, aby cesta 
života byla bezpečná pro nás i pro naše děti. To je láska 
Boží.

Co chce Bůh udělat se světem? Jan 1,29
Bůh je v celém Písmu zobrazen jako ten, kdo nená

vidí hřích, ale miluje hříšníka. Nenávidí skutky nepra
vosti lidí, ale je samotné nepřestává milovat. Jeho zá
měrem je zničit hřích, ale zachránit hříšníka. Ať koná co-

To všechno však přichází tenkrát, když zapomínáme na 
Boha a odvracíme se od jeho rad a směrnic.

Jak Pán Bůh poučil národ izraelský o požehnáních a 
zlořečenstvích? 5 Moj 28 kap.

Jak vyjadřuje Pán svůj zármutek nad nesprávnou ces
tou lidí? Iz 48,18



2. Boží milosrdenství vůči hříšníku
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Jak se Bůh zjevil Mojžíšovi? 2 Moj 34,6 7
Bůh je Bohem milosrdenství a spravedlnosti. Sprave

dlnost žádá, aby přestupník zaplatil trest za své pře
stoupení. Trestem je smrt. Kdyby měla platit jenom spra
vedlnost, všichni bychom museli zemřít, protože všichni 
zhřešili. Nebylo by jiného východiska. Bůh je však milo
srdný, a jeho milost umožňuje život odsouzenému hříš
níku. Boží milost je velká, ale jeho spravedlnost je sku
tečná. Jestli člověk odmítne možnost spásy, pak Bůh bude 
uplatňovat plnou spravedlnost, protože „žádným činem ne- 
ospravedlní vinného“.

Proč je správné obrátit se k Pánu, když jsme v trá-' 
pění nebo když jsme zhřešili? 5 Moj 4,29 — 31

Co říká ap. Pavel o Boží dobrotě? Řím 5,8

koti, dělá to v zájmu záchrany hříšníků před záhuboú, 
•která by je měla právem postihnout.

Jak vyjadřuje žalmista velkou Boží lásku k lidem? 
Ž 103,8-11

Jak smýšlí Pán Bůh o svém lidu? Jer 29,11
Člověk si vůbec nezasluhuje takovou lásku. Když hřeší, 

zapomíná na Boha a vede odboj proti němu. Je jisté, 
že zločinec si zasluhuje spíše trest smrti, než soucit, a tak 
by to bylo, kdyby zde nebyla Boží nekonečná láska. Kdy
by Bůh nebyl Bohem slitovným, nebylo by žádné naděje 
pro hříšníky. Celé lidstvo by se řítilo do zkázy a bylo 
odsouzeno ke spravedlivému trestu za hřích. Je zde však 
naděje, protože láska a Boží slitování našly způsob za
dostiučinění Boží spravedlnosti.

Když Bůh se dívá na hříšníka, který se dovolává Kris
ta, pak ho vidí ne takového, jaký je, ale takového, jaký 
být má, a jaký bude, když bude vykoupen z hříchu a vy
tržen z náruči smrti.



důsledcích Kristovy oběti
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na kříži?

3. Nebeská oběí za hříšníky
Jak veliká je Boží láska? Jan 3,16
Člověk byl vykoupen z hříchu za velikou cenu. Otce to 

stálo život jeho Syna a Syn obětoval všechno. Ježíš byl 
Beránek zabitý. Otec i Syn věděli, jaká to bude cena 
a vážili ji. Když Ježíš v „radě pokoje“ souhlasil se svým 
Otcem, že v případě zpronevěry člověka obětuje svůj ži
vot za život hříšníka, byl to boj i pro Vládce vesmíru, 
aby svému Synu dovolil zemřít za hříšné lidstvo.

Který starozákonní patriarcha měl z vlastní zkušenosti 
poznat, co znamená obětovat syna a jak tuto událost ko
mentoval Pán Ježíš? 1 Moj 22,1.2; Jan 8,56

Mnozí lidé přinesli oběť svého syna, který padl ve 
válce za vlast. Není to lehká zkušenost. Někteří rodiče 
by raději sami zemřeli, než aby zahynulo jejich dítě. Jsme 
ochotni odpovědět Bohu tak, jak On odpověděl nám?

4. Hříchy člověka vloženy na Beránka Božího

Jak vyjadřuje prorok Izaiáš představu zástupného smí
ření? Iz 53,5 6

Když Kristus zemřel na kříži, neumíral jako svátý 
Bůh, ale jako hříšný člověk. Nezemřel proto, že by byl 
sám zhřešil, ale proto, že na sebe vzal hříchy, které mu 
nepatřily. Umíral jako nejhorší zločinec, a tím zaplatil 
za všechny hříchy celého světa. K vykoupení člověka ne
bylo jiné cesty, než aby Ten, který nepoznal hříchu, vy
trpěl za něho trest.

Co říká Petr o
1 Petr 2,24

S Kristem bylo naloženo tak, jak my zasloužíme, a to 
proto, aby s námi mohlo být naloženo, jak On zaslouží. 
Byl odsouzen za naše hříchy, na nichž neměl podíl, a to 
proto, abychom mohli být očištěni jeho spravedlností, na 
níž jsme se nepodíleli. Podstoupil smrt, jež měla být naší 
smrtí, abychom mohli přijmout život, který byl jeho. „Zsi-' 
nalostí jeho lékařství nám způsobeno“ (Iz 53,5)



5. Bůh, který ospravedlňuje

6. Bůh, který posvěcuje

Cílem

214

tova příchodu
'dem a 
člověk věčně žít 
tý. Proměna ze 
zývá posvěcení.

a posluš-

Co potřebuje člověk k svému ospravedlnění? Řím 5,1 
Hříšníci sami od sebe nemohou žít s Bohem v pokoji, 

ale v nepřátelství. Hřích bojuje proti Bohu, bouří se pro
ti jeho zákonu a jeho vůli. Odplata za hřích je smrt. 
Kristus však přišel na svět, aby vykoupil člověka od 
trestu smrti a smířil ho s Bohem. Namísto nepřátelství 
nabízí lásku, místo odsouzení odpuštění a místo odcizení 
smíření. To všechno znamená ospravedlnění a to všech
no je možné dosáhnout skrze víru v Krista.

Který je nesprávný způsob ospravedlnění? Gal 2,16
Nemáme vlastní spravedlnost, na základě které bychom 

dokázali splnit požadavky Božího zákona. Avšak Kristus 
nám připravil východisko. Žil na zemi ve zkouškách a 
pokušeních tak, jako jsme měli žít my. Žil bezhříšným 
životem. Zemřel za nás, a ted nás chce zbavit hříchů a 
dát nám svou spravedlnost. Když se mu odevzdáš a při
jmeš jej za svého Spasitele, pak ať už byl tvůj život 
jakkoli hříšný, jsi pro jeho oběť počítán za spravedlivého. 
Kristův charakter je na místě tvého charakteru a ty jsi 
přijat u Boha tak, jako bys nikdy nebyl zhřešil.

Jaký je rozdíl mezi neposlušností Adama 
ností Krista? Řím 5,18.19

Jakou prosbu vyjádřil ap. Pavel za každého věřícího?
1 Tes 5,23 z

Cílem hříchu je zničit ’ Boží obraz Iv člověku.
evangelia je obnovit Boží obraz v člověku. Záměrem Kriš

na svět bylo zjevení Božího charakteru li- 
formování tohoto charakteru v nich. Když má 

v nebi se svátým Bohem, musí být sva- 
stavu hříšnosti do stavu svatosti se na-



10. úkol — dne 6. prosince 1980

Osobní Bůh

Zákl. verš: Žalm 89,27
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Jak naznačuje Ježíš, že člověk může být posvěcený?
Jan 17,17

Obrácení
soulad

se stává člověk posvěcený? Sk 26,18

a posvěcení smiřuje lidi s Bohem tak, že je 
uvádí v soulad se zásadami jeho zákona. Zákon Boží je 
svátý. Je kopií Božího charakteru a bude napsán do srd
cí lidí spasených. Také proces psaní Božího zákona do 
lidských srdcí je posvěcení.

Za co bude prosit člověk, který touží po posvěcení? 
Ž 51,12

Člověk se musí naučit jednat správně ne proto, že mu 
to někdo radí, ale proto, že to dělat chce. Konat skutky 
spravedlnosti a svatosti se mu musí stát zcela přirozené. 
Poslouchat bude proto, že k tomu bude vnitřně puzen. 
Myšlenky Boží se mají stát i jeho myšlenkami a cesty 
Boží i jeho cestami. I to je posvěcení.

Co udělal Pán Ježíš, abychom mohli být posvěceni? 
Jan 17,19

To není dílo okamžiku, dne nebo roku, to je dílo ce
lého života. Člověk v tomto pozemském životě nikdy ne
bude moci říci, že je dokonale svátý, že je Bohu úplně 
podoben a zcela posvěcen. Spasení jsme ne pro svou vlast
ní svatost nebo snad pro vlastní skutky spravedlnosti, 
ale Boží milostí a Kristovou spravedlností, která je nám 
připočtena.

Skrze co

Bůh byl pro Davida skutečností. Hospodin mu byl mi
lujícím Otcem a skálou záchrany, jeho nadějí a spase-



žitějšího
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Jaký vztah měl Bůh k těm, kteří se ho bojí? Mal 3, 
16.17

Na světě jsou lidé, kteří se Boha bojí, kteří mezi se- 
bou o něm mluví a kteří jej společně uctívají. Písmo je 
jmenuje svátými. Bůh je pokládá za své a oni Boha také 

za svého. On je miluje a oni milují jej. Pó
za jeho děti. Jejich vzájemný vztah je vzta-

pokládal 
není.

Cílem tohoto úkolu je ukázat, jak nebeský Bůh je 
osobním Bohem svých pozemských dítek. Nic není důle- 

v životě člověka, než poznat Boha jako svého 
osobního přítele.

ním. Bůh mu byl pastýřem, který ho vodil k tichým vo
dám a duchovně jej občerstvoval. Bůh byl Davidovi 
světlem a posilou na cestě života. Byl jeho pevností a vyso
kou věží, do které skládal svoji naději. Nebesa mu zvěs
tovala slávu Boží a obloha dílo jeho rukou. David z osob
ní zkušenosti poznal, že Hospodin vede pokorné věřící 
a vyučuje je svým cestám. Ze zkušenosti se naučil, že 
Bůh posilňuje svůj lid a žehná mu. Měl jistotu, že Pán 
je kolem svého lidu a v době bojů jej vysvobozuje. David 

za blázna toho člověka, který tvrdí, že Bůh

pokládají 
kládají se 
hem lásky.

Jak by měli žít svati mezi sebou? Žid 10,24.25
Lidé, které Písmo jmenuje svátými, nemají upírat svůj 

zrak jenom na sebe a následovat své vlastní zájmy. Mají 
hledět na potřeby těch, kteří jsou kolem nich a povzbu
zovat každého k větší laskavosti a horlivosti v dobrých 
skutcích. Svatí se nemají starat jenom o vlastní spasení, 
ale i o spásu jiných. To znamená věrně navštěvovat 
shromáždění, kde se mohou vzájemně povzbudit a vydávat 
svědectví o své jednomyslnosti a společné víře. Je to tím 
důležitější, čím bližší je druhý příchod Páně.

Jaká je zásada těch, kteří milují Pána? Žalm 97,10 — 12

1. Bůh a jeho svati



jakého důvodu si Bůh vyvolil svůj lid?
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2. Bůh a jeho lid
Proč a z 

5 Moj 7,6-8
Bůh chce mít lid, který je odlišný od jiných lidí v tom 

smyslu, že nemá nic společného s falešnými bohy a fa
lešnou bohoslužbou. Jeho lid se nezpronevěří jeho vztahu 
k Bohu spolčováním se s pohany. Nezapomíná na svoji 
smlouvu s Bohem a chodí pokorně s ním.

Pro které vlastnosti byl Abrahám otcem věřících? 1 Moj 
12,1-4. 7.8; 13,4.14-18; 14,20; 15,6; 18,17-19

Abrahám poslouchal svého Pána. Kamkoli šel, všude po
stavil oltář pro bohoslužbu. Odevzdával desátky, věřil 
v Boha, a to se mu počítalo za spravedlnost. Ale inicia
tiva při povolání a zaslíbení pocházela od Boha. Abrahám 
nebyl dokonalým, avšak Bůh byl s ním.

Jaké ujištění máme, že Bůh nám pomůže jako svému 
lidu? Iz 41,8-10

3. Bůh a jednotlivec

Jak vyjadřuje žalmista svůj osobní vztah k Bohu? Ž 91,2 
Skutečnost, že Bůh je obdivuhodný pro jiné, má jen 

.malý význam pro mne, když nevím, že On je i mým 
Bohem. Bůh, o kterém jsem četl v Písmu nebo slyšel od 
kazatele, Bůh Davida nebo Mojžíše nebo Jana má pro 
mne význam jenom tenkrát, když ho poznám i já. Co je 
mi platné, když Bůh vyslýchá modlitby druhých a při
tom nevím, že vyslýchá i mne? Jaký to má pro mne 
smysl, když jiný tvrdí, že je Bůh laskavý, když bych 
já nevydával takové svědectví?

Který z následujících textů Písma naznačuje osobní 
vztah k Bohu? Ž 23,1-3; Job 19,25-27; 2 Tim 1,12; 4,8 

David jako pastýř měl na starosti ovce. Když přemýš
lel o svém vztahu k Bohu, neuměl Boha lépe vystihnout, 
než že ho přirovnal k dobrému pastýři. K čemu bychom 
ho asi umělí přirovnat my v městské společnosti, aby to 
odpovídalo vlastnostem pastýře?
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5. Boží dobrota
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Kteří lidé poznají, že jim je Bůh blízký? Ž 145,18
Výraz „vzývat Hospodina“ znamená uctívat ho, uznat 

jeho moc a lidskou závislost na něm. Člověk vždy po
třebuje pomoc. Ke komu se má vždy obrátit ve své nou
zi? Může být někdy v pokušení obrátit se ke svým zná
mým nebo k nějaké vlivné osobnosti. Žalmista však před 
tím varuje. Je jenom jeden, ke kterému se člověk může 
směle obrátit a najít u něj pomoc — Hospodin.

Jak Pán Bůh povzbudil Mojžíše, aby vytrval ve 
dění Izraele? 5 Moj 31,6

Za jakých okolností chtějí mít Otec i Syn u člověka 
svůj příbytek? Jan 14,23

Myslí to Bůh tak, jak to říká? Dodrží své slovo? Proč 
tak často opakuje svoje zaslíbení? Nikdy si nepřipusťme 
myšlenku, že Kristus je daleko. On je vždy blízko. Jsme 
obklopeni jeho milující přítomností.

Jak popisuje žalmista Boží dobrotu? Žalm 34,9 — 11 
Boží dobrota se zjevuje v tom, že se stará o všechny 

potřeby člověka. „Okuste a vizte“, říká žalmista. Zve nás, 
abychom z vlastní zkušenosti poznali Boží pé
či. Nic tak nepřesvědčí jako vlastní zkušenost v situaci, 
kdy jenom Bůh může být zdrojem naší pomoci. Často se 
obáváme o své každodenní potřeby. Býváme však nejed
nou zahanbeni, když se o nás Pán Bůh dokáže postarat. 
Šťastný je ten, jehož důvěra v Boha nebyla marná.

Jak by měl člověk odpovědět na Boží dobrotu? Žalm 
107,8.9

Boží požehnání se nám dostává v hojnosti. Ale výraz 
lidské chvály Bohu je jenom nepatrný. Veliká je Boží 
láska a dobrota k nám, ale malá je vděčnost člověka vůči 
Bohu. Když je Bůh k nám dobrý, proč bychom to ne
uznali a neděkovali mu za to? Když máme radost z ne-



6. Nepřekonatelná láska
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beských požehnání, proč bychom Boha 
oslavovali?

Kde můžeme vidět důkazy Boží dobroty? Ž 145,9 — 12

z Božího objetí. V Boží lásce jsme ab-

že nemů-

z vděčnosti ne-

Co říká ap. Pavel o ncpřekonatelnosti Boží lásky? Řím 
8,38.39

Pavel staví jednu krajnost vůči druhé, přechází ze smrti 
do života, z výšin do hlubin a nenalézá nic, co by do
kázalo odporovat Boží lásce a zmařit její význam pro 
člověka. Boží láska, tak jako Bůh sám, je nepřekonatelná, 
neproniknutelná moc, která nás dokáže tak obklopit, že 
se nám nestane nic zlého. Ani žádné nadlidské úsilí nás 
nedokáže vyrvat 
solutně bezpečni.

Jak naznačuje ap. Pavel rozsah Boží lásky? Řím 5,6—8
Bůh projevuje svoji lásku vůči lidem mnohými způ

soby. Každý člověk je příjemce této lásky a v každé době 
dával Bůh nová ujištění a projevy své lásky.

Kterým výstižným obrazem Bůh naznačuje, 
že zapomenout na svůj lid? Iz 49, 15

Ze souvislosti těchto slov poznáváme, že Boží lid se 
někdy cítil zapomenutý a opuštěný. Procházel obdobím, kdy 
se zdálo, jakoby byl vystaven na milost a nemilost ne
přátelským okolnostem. Prosil o vysvobození, avšak Bůh 
neudělal žádnou změnu. Je pro ně nějaká naděje? Bůh 
však říká, že on nezapomněl na svůj lid. To spíše matka 
zapomene na svoje dítě, než by Bůh zapomněl na svůj 
lid.



Zákl. verš: Žalm 34,8

1. Andělé kolem Božího trůnu

jaké bytosti viděl Jan kolem Božího trůnu? Zja
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11. úkol — dne 13. prosince 1980
i

Hospodin zástupů

Slovo „zástupy“ ve výrazu „Hospodin zástupů“ vy
kládají komentátoři různě. Kdo jsou ty „zástupy“? Podle 
některých vykladačů to jsou andělé, kterých Pánem je 
Bůh. Oni jsou jeho armádou, vždyť Písmo o andělích 
mluví.

Kromě andělů, o kterých Písmo mluví jako o cherubí
nech a serafínech, Jan ve Zjevení píše i o jiných živých 
tvorech kolem trůnu Božího. Bude dobré, když se v dneš
ním úkolu zamyslíme nad výroky Písma, které mluví o zá
stupech andělů, o jejich službě Bohu i lidem. Také dítky 
vědí jenom málo o tom, co tyto nebeské bytosti konají. 
Nevidí je, nechápou jejich nesobeckou vytrvalou službu. 
Neumějí pochopit, jak zcela jinak by vypadal život bez 
přítomnosti těchto Božích poslů.

Kolik
5,11

Nebesa jsou středem vesmíru. Tam je Bůh na svém trů
nu. Bůh je nekonečně velký a vesmír je nekonečně roz
sáhlý. Jeho dílo musí být dílem neuvěřitelně složitým. Bo
hu slouží nespočetné zástupy andělů. Boží dílo pro svět 
je velmi důležité pro něho samého i pro každého z nás, 
ať už jsme hříšníci nebo svati. Bůh všechno podrobně 
sleduje. Bez Božího vědomí „nepadá na zem ani vra
bec“ (Mat 10,29). Bez Božího vědomí nevládne ani král 
a neumírá žádný z jeho svátých.



záchraně člověka?

pomáhá nám

2. Kristův doprovod

3. Služba andělů lidem

nemusí být jenom děti. Mohou to býtu
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Co viděl Jákob ve snu, když usnul
28,12

Co říká ap. Petr o zájmu andělů na
1 Petr 1,12

Tyto věci, které naše smrtelné oči nemohou vidět, jsou 
právě tak skutečné a přitom jsou důležitější než viditelné 
věci pozemské. Písmo odhrnuje oponu a 
vidět úzkou souvislost mezi nebem a zemí.

na kameni? 1 Moj

Jaké poslání mají andělé u lidí? Žid 1,14
Andělé jsou sice v nebi, ale často jsou i na zemi. Vy

konávají Ježíšovy příkazy, ale slouží i lidem. Přinášejí 
nebeské požehnání všem pozemšťanům, kteří je potřebují. 
Spojují slabého člověka s mocným Bohem.

Jak se podle slov Pána Ježíše postaral Bůh o maličké? 
Mat 18,10

Ti „maličcí

Které nebeské bytosti budou doprovázet Krista při jeho 
druhém příchodu? Mat 16,27

Nebeští andělé jsou Kristovým doprovodem a on je 
jejich velitel. Po satanově vzpouře v nebi zůstala většina 
andělů Kristu věrná (viz Zj 12,4.7.8).

Všechny nebeské zástupy sledují především jeden cíl, 
a ten je velmi zajímá — Boží církev v hříšném světě. 
Všechny tyio zástupy jsou ve službě nebeského Knížete 
a vyvyšují Beránka Božího, který snímá hříchy světa. 
Pracují pro Krista z jeho pověření, aby zachraňovali 
všechny, kteří v Boha věří.

Při kterých dvou zvláštních příležitostech sloužili an
dělé Kristu? Mat 4,11; Luk 22,43

Co bude jedním z úkolů před druhým příchodem Kris
ta? Mat 13,41.42



4. Nositelé radostné zvěsti

poli

5. Poselství o soudu
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I

s poselstvím soudu 
Sodomou, 
nutné odvrátit

se může nebe 
z kůru nebeských budou pro
řídí přikázáním Božím.

Jakou radostnou zvěst přinesl anděl pastýřům na 
v noci? Luk 2,8 — 12

Nejdůležitější zvěst, jakou kdy svět slyšel, byla zpráva 
o narození Spasitele světa. Tato zvěst byla svěřena an
dělu, který ji oznámil skromným pastýřům v Betlémě.

Které jiné příklady uvádí Písmo o andělích, oznamují
cích důležité Boží poselství?

Josef (Mat 1,21)
Pavel (Skut 27,22-24)
Nebe a země nejsou dnes od sebe vzdálenější než teh

dy, kdy pastýři slyšeli zpěv andělů. Lidstvo je dnes 
předmětem péče nebes právě tak, jako jím bylo tehdy, 
kdy prostí lidé prostého povolání se 
v pravé poledne a 
a na 
přiblížit

i lidé slabí ve víře. Bůh se velice stará o bezpečnost kaž
dého a zvláště o ty, kteří se nedokáží starat sami o sebe. 

Jak vysvobodil anděl Petra z vězení? Sk 12,7 — 10 
Jak tentýž anděl smrtelně ranil Herodesa? v. 23 
Jak jedině si dokážeme uvědomit dílo andělů, které ko

nají v našem zájmu? 2 Král 6,17

Jaké posly použil Bůh při zničení Sodomy? 1 Moj 
19,1

Ne každé poslání andělů je posláním radostným. Bůh 
občas posílá své anděly s poselstvím soudu a záhuby. 
Tak tomu bylo i se Sodomou. Pro nepravosti tohoto 
města Bůh uznal za nutné odvrátit své milosrdenství

setkávali s anděly 
mluvili s nebeskými posly na vinicích 

polích. Také nám, lidem obyčejným, 
na dosah. Andělé 

vázet kroky těch, kdož se
Jakou radu dává Písmo věřícím v ep. k Židům? Žid 

13,2



6. Strážní služba

12. úkol — dne 20. prosince 1980

Bůh je naše pomoc

Zákl. verš: Žid 13,6
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vyniklo vysvobození jeho služebníka 
pravdy a spravedlnost byla úplnější.

a dovolit, aby město propadlo zkáze. Jeho rozhodnutí spl
nili andělé. Přitom však pomáhali při záchraně Lota a je
ho rodiny. Jejich trpělivost a vytrvalost jsou příkladem 
toho, jak starostlivě nás Pán Bůh zachraňuje před záhu
bou tohoto světa.

Co čteme o porážce velké armády, kterou způsobil an
děl Hospodinův? 2 Par 32,20.21

Jaké poslání měl anděl při potrestání Jeruzaléma? 1 Par 
21,14.15

Náš předivný Bůh je v našem životním boji na 
naší straně. Pomáhá nám, když to potřebujeme. Proto se 
nemusíme bát, že nám někdo nebo něco ublíží. Když lid 
Boží v minulosti musel poznat Hospodina jako svého

V jaké strážní službě viděl Jan anděly? Zj 7,1
Toto vidění je velmi důležité pro dnešní svět. Je to 

jednoduchý výrok o velmi důležité společnosti.
Jak byl Daniel zachráněn před smrtí v jámě lvů? Dan 

6,22
Bůh nezabránil nepřátelům Daniele, aby ho hodili do 

jámy lvů. Dovolil, aby zlí andělé a zločinní lidé až tak 
dalece splnili svůj záměr, ale to jen proto, aby lépe 

a porážka nepřátel



1. Velká Boží pomoc

2. Boží ochota pomoci
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pomocníka a ochránce, pak je mnohem více třeba poznat 
Boha jako pomocníka dnes, v době větších nebezpečí, po
kušení a zkoušek, než kdykoli předtím. Žijeme v době, 
o které už Kristus řekl, že v ní budou svody, které 
ohrozí „i vyvolené“. V dnešním úkolu se vynasnažíme 
lépe poznat Pána jako našeho pomocníka a ochránce.

Co říká ap. Pavel o velké Boží pomoci? Ef 3,20
V dnešní době vědeckého pokroku jsme si navykli mys

let, že věda má neomezené možnosti. Hovoříme o divech' 
techniky. Domníváme se, že stačí investovat více peněz 
a času a všechno se spraví. Skutečností však zůstává, že 
člověk je omezen časem a prostředím. Se vším svým úsi
lím nakonec stojí tváří v tvář smrti. Když je moudrý, bu
de se dívat za tuto skutečnost a pozná Boha jako pomoc
níka, který má neomezenou moc.

Jak nás ujišťuje Izaiáš, že v Bohu můžeme najít všech
no potřebné? Iz 40,28 — 31

„Očekávat na Hospodina“ neznamená nic nedělat. Je to 
čekání na jeho vedení a sílu. V něm, a ne v nás, je ta
jemství úspěchu v našem zápase s vlastním já, s okol
nostmi i s úkoly, které nám Bůh svěřil.

Proč nám Bůh říká, že se nemusíme bát žádných okol
ností? Iz 41,10

Všichni smíme důvěřovat v Boží ochotu pomoci a v je
ho schopnost nás posilnit a zachovat. Bůh chce svým dě
tem pomoci vždy. Jako matka miluje své dítě a dokázala 
by pro něj přinést každou oběť, tak i Bůh.

Jak vyjadřuje žalmista svou víru v Boha v případě, 
že by se rodiče neuměli postarat o dítě? Žalm 27,10

Domácí pouto bývá velmi silné. Dává nám pocit jisto
ty. Pocit opuštěnosti ze strany rodičů bývá strašný. Bůh



3. Bůh je ochráncem svého lidu

4. Pomoc v době soužení
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i jeho zápasy, naše slabosti 
depřeny jeho silou.

na naše potřeby. Miluje svoje děti

Proč se křesťan podle slov Písma nemusí bát? Žalm 
27,1-5

Křesťan někdy prožívá chvíle nejistoty. Pán je mu však 
světlem a ukazuje mu jasně cestu, po které má jít. Máme 
někdy pocit, že celý svět je proti nám? Snad. Nemusíme 
však mít důvod ke strachu. Jestli je Bůh naším pomoc
níkem, pak je vítězství naše.

Jakou důvěru může mít každé dítko Boží? Žalm 91,2
David poznal nebezpečí i hrůzy války. Měl osobní 

bojové zkušenosti. Věděl však, že ve spojenectví s nebem 
má všechny zdroje pomoci po ruce a že mu to stačí pro 
každou kritickou situaci. Když jsme Božími dětmi, pak 
naši nepřátelé jsou i Božími nepřáteli, naše zápasy jsou 

a nedostatky jsou však po-

Na co se smějí spolehnout Boží dítky? Iz 58,9a
Žijeme ve světě, kdy Boží služebníci musí očekávat pro

jevy mocnosti dábla, ale především očekávají projevy mo
ci Boží. Kdyby šlo v boji jenom o nás, byli bychom jen 
hračkou rozzuřených živlů, avšak boj je Hospodinův. Jde 
v něm o Boží čest právě tak, jako o život jeho dětí. Pán 
je v každé kritické chvíli se svým lidem a je připraven 
chránit jej a vysvobodit.

Jaké vyhlídky má hněv člověka proti moci Boží? Žalm 
76,11

Bůh se vždy zastával svého lidu v jeho největší nou
zi, když se zdálo, že není naděje k odvrácení pohromy. 
Záměry zlých lidí, nepřátelů církve jsou pod jeho mocí

však vždy pamatuje
moudrou láskou, která pomáhá.

Jaké ujištění máme o Boží velké péči? Žalm 121, 3 — 8



5. Bůh vede svůj lid

6. Bůh je hoden důvěry
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a jeho dohledem. Divy našeho předivného Boha nejsou ni
kdy majestátnější než tenkrát, když Bůh na místě svých 
slabých projeví svou nekonečnou moc. Tenkrát Boží dít
ky poznávají s jistotou, že všemohoucí Pán je jejich Bo
hem.

O čem nás ujišťuje Boží prorok? Nahum 1,7
Boží lid věří v Boha a důvěřuje mu. Žije šťastně, spí 

spokojeně a pracuje úspěšně, protože důvěřuje Bohu. Když 
Boží děti důvěřují Bohu, tím vlastně svoje cesty podřizují 
jeho cestám, jeho moudrosti dávají přednost před vlast
ní a jeho soud vyvyšují nad vlastní úsudek. Přijímají jeho 
sílu místo vlastní slabosti, jeho dokonalost místo vlast
ních nedostatků. Všechny nebeské zdroje patří těm, kteří 
důvěřují v Boha. Lidský úsudek není nikdy dokonalý a 
vědomosti člověka nejsou nikdy úplné. Avšak ten, kdo

Co chce Bůh pro nás udělat podle slov žalmisty? Ž 48, 
15

Člověk s omezeným poznáním a rozhledem potřebuje 
stále Boží vedení. Bůh ve svém slovu mnohokrát zdůraz
ňuje, že svoje děti povede. Nalézáme tam mnoho příkladů 
těch, které vedl, např. Abraháma, Mojžíše, Davida, Petra, 
jana nebo Pavla.

Jak osobní je Boží vedení? Žalm 32,8
Pozorné vedení si vyžaduje soustředěný pohled. Je to 

víc než když někoho jenom poučíme a necháme ho jít 
samého. Vyžaduje to osobní přítomnost a ustavičný bdělý 
dozor. Tak vede moudrý otec svého syna, když má na 
zřeteli jeho blaho.

Jak prosil David, aby ho Hospodin vedl? Žalm 27,11;
43,3



důvěřuje, přijímá moudrost

Boha? Žalm 118,

13. úkol — dne 27. prosince 1980

Král králů
Zákl. verš: Jer 10,10
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poslouchá Boha, protože mu
Toho, který se nikdy nemění.

Co znamenala pro žalmistu důvěra v 
5-9

Náš předivný Bůh je v Písmu zobrazen jako Král. Dnes 
už na zemi tak mnoho králů není. Osudy národů řídí pre
sidenti, generálové, předsedové vlád nebo jiní činitelé.

V dobách, kdy byla psaná bible, vládli králové takřka 
neomezeně. Byli svrchovanými pány své země, jejich slo
vo bylo zákonem. Vládce nebe i země, náš Bůh, má jako 
jediný neomezenou autoritu. Jeho příkazu je nutno upo
slechnout. Pozemští králové nikdy ve skutečnosti nepřed
stavovali „Krále králů, Pána pánů.“ Někteří pozemští 
vládcové panovali déle, jiní kratší dobu, avšak náš Bůh 
je Králem na věčné věky.

Někteří králové byli ve svých rozhodováních svévolní, 
ba někdy ve svých záměrech i zločinní. Ani tak oblíbe
ný král, jakým byl David, nebyl dokonalým vládcem. 
Naproti tomu náš Bůh je spravedlivý panovník. Někteří 
králové si tak nechali říkat, ale pro rozmach svého ná
roda udělali jen málo nebo vůbec nic. Byli to jen loutkoví 
panovníci. To však neplatí o našem Bohu, kterého Pís
mo jmenuje Králem slávy.

Někteří králové bojovali za své království a poráželi 
nepřítele. Někteří v boji padli. Náš Bůh je král, který 
vede boj za pravdu. Jeho vítězství je jisté. V dnešním 
úkolu chceme uvažovat o našem Bohu jako o Králi králů.

/



1. Pán je Král

2. Věčný Král

rozdíl od odplaty
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za hřích?

Co připomíná apoštol Pavel svému žáku? 1 Tim 1,17 
Apoštol Pavel se tu zmiňuje o důležitých vlastnostech 

Božích. Bůh je vládcem věčným, nedotýká se ho žádná 
změna, je nedostupný lidskému zraku a jediný je neomyl
ný v moudrosti.

Co je darem Božím na
Řím 6,23

Život je nejvyšší hodnota a Bůh chce, abychom měli 
život v hojnosti. On je také jediným zdrojem života. Je
nom poznání Boha vede k věčnému životu. Jako zdroj ži
vota je Bůh králem na věky.

Jak popisuje žalmista Boží království? Žalm 145,13 
Boží královská autorita ovládá všechen čas i prostor.

a zákonem? Jakub 4,11.12
Ve vesmíru existuje jenom jeden zákonodárce. Stvoři

tel všeho je nejpovolanější rozhodnout o tom, jaké zákony 
mají za určitých okolností platit.

Král býval také ochráncem svého lidu. Chránil své 
poddané před jejich společným nepřítelem. To všichni krá-< 
lové nedokázali. Avšak náš Bůh je král, který nikdy ne
opustí ty, jenž k němu přicházejí.

Na co Izraelité zapomínali? Žalm 106,21

Jak představuje prorok Izaiáš nebeského Vládce? Iz 33, 
22

Tento text nejen že prohlašuje, že Bůh je král, ale 
říká i o jeho činnosti, že je soudcem, zákonodárcem a spa
sitelem.

Jak má jednat Bůh jako soudce celé země podle očeká
vání Abraháma? 1 Moj 18,25

Bůh nemá zájem na odsouzení světa a jeho zničení. 
Když lidé odmítají přijmout Boží milosrdenství, pak je 
trest nevyhnutelný.

Jaký je vztah mezi soudem



Řečeno jinak, Bůh je jediným vládcem vesmíru a jako
takový žádá od nás poslušnost a úctu.

3. Král slávy

4. Konečné vítězství
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svých nedostatcích'byl zmalomyslněn z to-

Jaké překrásné zaslíbení oznamoval prorok Božímu li
du v dávné době? Dan 2,44

Zde na světě království povstávala a padala. Bude to 
tak pořád? Boží odpověd zní: „Ne“. Přichází doba, kdy 
Bůh zakročí. Každý se bude muset rozhodnout, na kterou 
stranu se postaví ve velkém sporu.

Jak popisuje Daniel v jiném vidění konečné vítězství? 
Dan 7,27

Zde máme pohled na závěr všech bojů a pronásledo
vání, kterými museli věřící projit. Je to krásná myšlenka, 
že se má Kristus brzy vrátit pro své svaté a vzít je do 
svého věčného království.

Co nakonec udělá Bůh podle slov ap. Petra? 2 Petr 
2,6-9

Lot při všech

Čím je náš Bůh podle žalmisty? Žalm 24,7.8
Král slávy, nebo slavný Král má jeden a tentýž výz

nam. Náš Bůh je tím slavným králem.
Jaké přání vyjádřil Mojžíš ohledně Boží slávy? 2 Moj 

33,18
Boží sláva se projevuje v jeho milostivém charakteru. 

Někteří lidé si myslí, že sláva je vnější lesk, okázalost, 
bohatství a moc. Avšak Boží sláva je jeho charakter. 
Slavným ho dělá to, čím je. Hospodin dovolil, aby Moj
žíš směl pozorovat všechnu Boží dobrotu.

Pán Ježíš poukázal na rozdíl mezi vnitřní slávou a slá
vou navenek, když porovnával polní lilie se Šalomouno
vou nádherou. Jestliže chceme zrcadlit Boží slávu, pak 
musíme dovolit, aby nás Bůh proměnil.
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Jak bude vládnout Král věčnosti? Iz 32,1 
Lidé vždy mamě očekávali království,

ho, co kolem sebe viděl. Avšak řešení problémů Sodomy 
nebylo v jeho moci. Někdy i my horlíme za reformu a rádi 
bychom všechno viděli jinak. Nejsme však dostatečně moud
ří, abychom pochopili hloubku problémů a ve svých 
vztazích k jiným lidem nejsme s to správně je posoudit. 
Proto je psáno: „Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.“ 

Kdy Bůh nastolí své království? Zj 22,20
Ježíš řekl svým učedníkům, aby bděli a pozorovali zna

mení jeho příchodu. Víme, že žijeme ve dnech před pří
chodem Krista, protože se už proroctví naplňují. Není na
ší věcí znát dobu jeho příchodu, ale máme být vždy ho
tovi, protože jeho příchod bude neočekávaný.

ve kterém by 
přebývala spravedlnost. Vládcové dávali lidu jen velké 
sliby. Obyvatelé často zvrátili poměry, když nespravedl
nost už vrcholila. Ideálu se vsak nikdy nedosáhlo.

Jak bude reagovat lid, když bude vládnout Pán? Žalm 
99,1

V úžasu se projevuje radost i chvění. Jde v něm spíše 
o úctu než o strach. Uznání svátého Boha, jakým je náš 
velký a předivný Bůh, vyžaduje od nás pokoru a očeká
vání. Přitom se nám srdce chvěje radostí, protože přišel 
ten velký den vítězství pravdy a vzájemné lásky. Tento 
den jsme očekávali a ted je zde.

Co bude jednou z příčin radosti? Žalm 9,15
Spasení je cíl, který mnozí pokládají za nedostižný. Pa

vel se považoval za největšího z hříšníků. Boží milost je 
však přehojná. Velekněz Jozue byl „hlavní vychvácenou 
z ohně“. Bůh se však o něho všestranně postaral. Tak 
to bude i s námi, a my se budeme radovat z toho, že 
Bůh nás spasil i přes naše mnohé nedostatky.

Jak milostivý je Pán vůči nám hříšníkům? Iz 1,18.19 
Mysl neumí pochopit všechno to dobré, které Bůh při-'
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přišel

Krále králů

jednomyslně spojil, aby
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všichni, dobří i špatní, se před nim klaní 
poctu.

Proč je Kristus hoden nejvyššich poct? Zj 5,9.10
Když Kristus ve svém posledním smrtelném zápase na 

kříži zvolal „Dokonáno jest“, zazněl vítězný jásot všemi 
světy a samým nebem. Velký zápas, který probíhal lak 
dlouho na tomto světě, byl nyní rozhodnut a Kristus byl 
vítězem. Jeho smrt byla odpovědí na otázku, chová-li 
Otec a Syn tolik lásky k lidem, že projeví takové se
bezapření a přinesou takovou oběť. Satan projevil svůj 
pravý charakter lháře a vraha. Ukázalo se, že právě té
hož ducha, jimž ovládal lidské pokolení, by byl projevil 
v případě, kdyby mu bylo bývalo dovoleno vládnout by
tostem nebeským. Celý vesmír se j 
velebil správu Boží.

Jak viděl Jan nebeské zástupv vzývat Krista? Zj H, 
12.13

Tato scéna je závěrečnou korunovací Krista. On byl na 
trůnu se svým Otcem před pádem člověka, ale v .•ajmu 
záchrany padlého lidstva se tohoto trůnu v.’dal a 
na zemi v lidském těle, aby člověka .•uchránil.

Kristus je korunován na Krále králů a Vána pánů, 
když dostává jméno „nad každé jméno“. V této chvíli 

a vzdávají mu

pravuje těm, kteří vírou přijímají jeho enslibeni, Mali 
bychom se o to více zajímat a nenechat se omámil *\odv 
pokušení.


