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Bůh však prokazuje svou lásku k
nám tím, že Kristus za nás zemřel,
když jsme ještě byli hříšní.

–Římanům 5:8
Bylo před velikonočními svátky.

Ježíš věděl, že přišla jeho hodina,
aby z tohoto světa šel k Otci; milo-
val své, kteří jsou ve světě, a
prokázal svou lásku k nim až do
konce. –Jan 13:1

Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátele.

–Jan 15:13
A od Ježíše Krista, věrného svěd-

ka, prvorozeného z mrtvých a vlád-
ce králů země. Jemu, jenž nás
miluje a svou krví nás zprostil
hříchů.                          –Zjevení 1:5

Nebot’ Bůh tak miloval svět, že
dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.          –Jan 3:16

Hospodin se mi ukázal zdaleka:
„Miloval jsem tě odvěkou láskou,
proto jsem ti tak trpělivě prokazo-
val milosrdenství.“    –Jeremjáš 31:3
V tom se ukázala Boží láska k nám,
že Bůh poslal na svět svého jed-
iného Syna, abychom skrze něho
měli život. V tom je
láska: ne že my jsme si
zamilovali Boha, ale že
on si zamiloval nás a
poslal svého Syna jako
obět' smíření za naše
hříchy. –1. Janův 4:9, 10
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Vpravdě veliké je tajemství zbo ž -
no sti: Byl zjeven v těle, ospra -
vedlněn Duchem, viděn od an dě lů,
hlásán národům, došel víry ve světě,
byl přijat do slávy. –1. Timoteovi 3:16

Na počátku bylo Slovo, to Slovo
bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. A
Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi. Spatřili jsme jeho
slávu, slávu, jakou má od Otce jed-
norozený Syn, plný milosti a
pravdy. –Jan 1:1, 14

To všechno se stalo, aby se splni-
lo, co řekl Hospodin ústy pro roka:
,Hle, panna počne a porodí syna a
dají mu jméno Immanuel`, to jest

přeloženo ,Bůh s námi‘.
–Matouš 1:22, 23

„Já a Otec jsme jedno.“
–Jan 10:30

„Kdybyste znali mne, znali byste
i mého Otce. Nyní ho již znáte,
nebot' jste ho viděli.“ Filip mu
řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc
nepotřebujeme!“ Ježíš mu odpo -
věděl: „Tak dlouho jsem s vámi,
Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí
mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš
říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že
já jsem v Otci a Otec je ve mně?
Slova, která vám mluvím, nemlu-
vím sám od sebe; Otec, který ve
mně přebývá, činí své skutky.“ 

–Jan 14:7-10
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2                      BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží,
v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

–1. Janův 4:15
Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na

tebe Duch svatý a moc Nejvyššího
tě zastíní; proto i tvé dítě bude
svaté a bude nazváno Syn Boží.“  

–Lukáš 1:35
Nebot’ se nám narodí dítě, bude

nám dán syn, na jehož rameni
spočine vláda a bude mu dáno
jméno: ,,Divuplný rádce, Božský
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce
pokoje.“  –Izajáš 9:5

Ještě nedomluvil, a hle,
světlý oblak je zastí nil a
z oblaku promluvil hlas:
„To jest můj milovaný

Syn, kterého jsem si vyvolil; toho
poslouchejte.“ –Matouš 17:5

Ježíš se dověděl, že ho vyhnali;
vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v
Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo
je to, pane, abych v něho uvěřil?“
Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten,
kdo s tebou mluví.“ –Jan 9:35-37

V něm [Ježíši Kristu] je přece
vtělena všechna plnost božství.

–Koloským 2:9
,,A já jsem stále nevěděl, kdo to

je, ale ten, který mě poslal křtít vo -
dou, mi řekl: ,Na koho spatříš sestu-
povat Ducha a zůstávat na něm, to
je ten, který křtí Duchem svatým.‘ Já
jsem to viděl a dosvědčuji, že toto
je Syn Boží.“ –Jan 1:33, 34
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I řekl jim: „Vy jste zdola, já
jsem shůry. Vy jste z tohoto
světa, já nejsem z tohoto světa.“
Ježíš jim odpověděl: „Amen,
amen, pravím vám, dříve než se
Abraham narodil, já jsem.“

–Jan 8:23, 58
Žena mu řekla: „Vím, že při -

chází Mesiáš, zvaný Kris tus. Ten
až při-jde, oznámí nám všecko.
,,Ježíš jí řekl:“ Já jsem to – ten,
který k tobě mluví.“  –Jan 4:25, 26

Řekl jim tedy Ježíš znovu:
„Amen, amen, pravím vám, já
jsem dveře pro ovce.“     –Jan 10:7

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb

života; kdo přichází ke mně,
nikdy nebude hladovět, a kdo
věří ve mne, nebude nikdy
žíznit.“ –Jan 6:35

„Pokud jsem na světě, jsem
světlo světa.“ –Jan 9:5

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby
umřel, bude žít.“ –Jan 11:25

„Nazýváte mě Mistrem a
Pánem, a máte pravdu: Sku tečně
jsem.“                          –Jan 13:13 

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem
ta cesta, pravda i život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze
mne.“ –Jan 14:6

4                     CO O SOBĚ ŘÍKÁ JEŽÍŠ

Poručil, aby se zástupy rozsadi-
ly po trávě. Potom vzal těch pět
chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi,
vzdal díky, lámal chleby a dával
učedníkům a učedníci zástupům.
I jedli všichni a nasytili se; a
sebrali nalámaných chlebů, které
zbyly, dvanáct plných košů. A
jedlo tam na pět tisíc mužů kromě
žen a dětí. –Matouš 14:19-21

Když přestal mluvit, řekl
Šimonovi: „Zajed’ na hlubinu a
spust'te své sítě k lovu!“ Šimon
mu odpověděl: „Mistře, namáhali
jsme se celou noc a nic jsme
nechytili. Ale na tvé slovo
spustím sítě.“ Když to učinili, za-
hrnuli veliké množství ryb, až se

jim sítě trhaly. –Lukáš 5:4-6
A hle, dva slepí seděli u cesty;

když uslyšeli, že jde kolem Ježíš
začali křičet: „Smiluj se nad
námi, Pane, Synu Davidův!“ Ježíš
se zastavil, zavolal je a řekl jim:
„Co chcete, abych pro vás
učinil?“ Odpověděli mu: „Pane,
at’ se otevřou naše oči!“ Ježíš
pohnut soucitem, dotkl se jejich
očí, a hned prohlédli; a šli za ním.

–Matouš 20:30, 32-34
Spatřil u cesty fíkovník a šel k

němu; ale nic na něm nenalezl,
jen listí. I řekl mu: „At’ se na tobě
na věky neurodí ovoce!“ A ten
fíkovník najednou uschl.

–Matouš 21:19
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Nebot’ v něm bylo stvořeno
všechno na nebi i na zemi – svět
viditelnýi neviditelný; jak ne -
beské trůny, tak i panstva, vlády
a mocnosti – a všechno je
stvořeno skrze něho a pro něho.

–Koloským 1:16
Všechno povstalo skrze ně a

bez něho nepovstalo nic, co jest.
–Jan 1:3

A k slávě Boha Otce každý
jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus
jest Pán. –Filipským 2:11

Bůh. . . v tomto posledním čase
k nám promluvil ve svém Synu,
jehož ustanovil dědicem všeho a
skrze něhož stvořil i věky.

–Židům 1:1b, 2

„At’ tedy všechen Izrael s jisto-
tou ví, že toho Ježíše, kterého vy
jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem
a Mesiášem.“ –Skutky 2:36

Vždyt’ proto Kristus umřel i
ožil, aby se stal Pánem i mrtvých
i živých. –Římanům 14:9

Věrný je Bůh, který vás povolal
do společenství se svým Synem,
naším Pánem Ježíšem Kristem.

–1. Korintským 1:9

Cožpak nevíš? Cožpak jsi nes-
lyšel? Hospodin, Bůh věčný,
stvořitel končin země, není
zemdlený, není znavený, jeho
rozumnost vystihnout nelze.

–Izajáš 40:28

6           JEŽÍŠ KRISTUS JE STVOŘITEL A PÁN

Proč tedy, ty slabý, soudíš
svého bratra? A ty, silný, proč
zlehčuješ svého bratra? Všichni
přece staneme před soudnou
stolicí Boží. –Římanům 14:10

Před Bohem a Kristem
Ježíšem, který bude soudit živé i
mrtvé, tě zapřísahám pro jeho
příchod a jeho království.

–2. Timoteovi 4:1
Nastane den, kdy Bůh skrze

Ježíše Krista bude soudit podle
mého evangelia, co je v lidech
skryto. –Římanům 2:16

Až přijde Syn člověka ve své
slávě a všichni andělé s ním,
posadí se na trůnu své slávy; a
budou před něho shromážděny

všechny národy. I oddělí jedny od
druhých, jako pastýř odděluje
ovce od kozlů.   –Matouš 25:31, 32

Otec nikoho nesoudí, ale
všechen soud dal do rukou
Synovi. –Jan 5:22

A uložil nám, abychom kázali
lidu a dosvědčovali, že je to on,
koho Bůh ustanovil za soudce
živých i mrtvých.    –Skutky 10:42

Vždyt’ víme, kdo řekl: ,Já budu
trestat, má je odplata.‘ A jinde:
,Pán bude soudit svůj lid.`

–Židům 10:30
„Nebot’ ustanovil den, v němž

bude spravedlivě soudit celý svět
skrze muže, kterého k tomu
určil.“ –Skutky 17:31a
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„Já jsem dveře. Kdo vejde
skrze mne, bude zachráněn, bude
vcházet i vycházet a nalezne
pastvu.“ –Jan 10:9

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem
ta cesta, pravda i život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze
mne.“ –Jan 14:6

„Proto jsem vám řekl, že
zemřete ve svých hříších.
Jestliže neuvěříte, že já to jsem,
zemřete ve svých hříších.“

–Jan 8:24
Tak dosáhl dokonalosti a všem,

kteří ho poslouchají, stal se
původcem věčné spásy.

–Židům 5:9
Všichni zhřešili a jsou daleko

od Boží slávy; jsou
ospravedlňováni zadarmo jeho
milostí vykoupením v Kristu
Ježíši. –Římanům 3:23, 24

Proto přináší dokonalé spasení
těm, kdo skrze něho přistupují k
Bohu; je stále živ a přimlouvá se
za ně. –Židům 7:25

„V nikom jiném není spásy;
není pod nebem jiného jména,
zjeveného lidem, jímž bychom
mohli být spaseni.“ –Skutky 4:12

Vždyt’ Bůh nás neurčil k tomu,
abychom propadli jeho hněvu,
nýbrž abychom došli spásy skrze
našeho Pána Ježíše Krista.

–1. Tesalonickým 5:9

8           VYKOUPENÍ JEDINĚ SKRZE KRISTA

Vy však jste z Boží moci v Kristu
Ježíši; on se nám stal moudrostí
od Boha, spravedlností, posvě-
cením a vykoupením.

–1. Korintským 1:30
On se za nás obětoval, aby nás

vykoupil ze všeho hříchu a posvětil
za svůj vlastní lid, horlivý v
dobrých skutcích. –Titovi 2:14

A budete děkovat Otci, který vás
připravil k účasti na dědictví
svatých ve světle. On nás vysvo-
bodil z moci tmy a přenesl do
království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení a
odpuštění hříchů.

–Koloským 1:12-14
A zpívali novou píseň: „Jsi hoden

přijmout tu knihu a rozlomit její

pečetě, protože jsi byl obětován,
svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze
všech kmenů, jazyků, národů a
ras.“ –Zjevení 5:9

„Nebot’ Syn člověka přišel, aby
hledal a spasil, co zahynulo.“

–Lukáš 19:10
A žijte v lásce, tak jako Kristus

miloval nás a sám sebe dal za nás
jako dar a obět’, jejíž vůně je Bohu
milá. –Efezským 5:2

Když se však naplnil stanovený
čas, poslal Bůh svého Syna naro ze -
ného z ženy, podrobeného zákonu,
aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu
podrobeni, tak abychom byli přijati
za syny.       –Galatským 4:4, 5
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Tím spíše nyní, když jsme byli
ospravedlněni prolitím jeho krve,
budeme skrze něho zachráněni
od Božího hněvu. –Římanům 5:9

V něm jsme vykoupeni jeho
obětí a naše hříchy jsou nám
odpuštěny pro přebohatou
milost. –Efezským 1:7

,,Nebot’ toto jest má krev,
která zpečet’uje smlouvu a pro-
lévá se za mnohé na odpuštění
hříchů.“ –Matouš 26:28

Víte přece, že jste z prázdnoty
svého způsobu života, jak jste jej
přejali od otců, nebyli vykoupeni
pomíjitelnými věcmi, stříbrem
nebo zlatem, nýbrž převzácnou
krví Kristovou. On jako beránek

bez vady a bez poskvrny.
–1. Petrův 1:18, 19

Jestliže však chodíme v světle,
jako on je v světle, máme
společenství mezi sebou a krev
Ježíše, jeho Syna, nás očišt’uje
od každého hříchu.   –1. Janův 1:7

Čím více krev Kristova očistí
naše svědomí od mrtvých skutků
k službě živému Bohu! Vždyt’ on
přinesl sebe sama jako
neposkvrněnou obět’ Bohu mocí
Ducha, který nepomíjí.

–Židům 9:14
Chlubíme se dokonce Bohem

skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který nás s ním smířil.

–Římanům 5:11b

10           SMÍŘENÍ SKRZE KRISTOVU KREV

Milostí tedy jste spaseni skrze
víru. Spasení není z vás, je to
Boží dar; není z vašich skutků,
takže se nikdo nemůže chlubit.

–Efezským 2:8, 9
Když jsme tedy ospravedlněni
z víry, máme pokoj s Bohem

skrze našeho Pána Ježíše Krista.
–Římanům 5:1

V Kristu Ježíši nezáleží na tom,
je-li někdo obřezán či ne; rozho-
dující je víra, která se uplatňuje
láskou. –Galatským 5:6

„Věř v Pána Ježíše, a budeš
spasen ty i všichni. . . . “

–Skutky 16:31b
Řekli mu: „Jak máme jednat,

abychom konali skutky Boží?“

Ježíš jim odpověděl: „Toto je
skutek, který žádá Bůh: abyste
věřili v toho, koho on poslal.“

–Jan 6:28, 29
Nebot’ kdo se narodil z Boha,

přemáhá svět. A to vítězství,
které přemohlo svět, je naše víra.

–1. Janův 5:4
Tato však zapsána jsou, abyste

věřili, že Ježíš je Kristus, Syn
Boží, a abyste věříce měli život v
jeho jménu. –Jan 20:31

Abych získal Krista a nalezen
byl v něm nikoli s vlastní
spravedlností, která je ze zákona,
ale s tou, která je z víry v Krista
– spravedlností z Boha založenou
na víře. –Filipským 3:9
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Pochválen bud' Bůh a Otec naše-
ho Pána Ježíše Krista, Otec milos-
rdenství a Bůh veškeré útěchy!

–2. Korintským 1:3
Kdo je Bůh jako ty, který snímá

nepravost, promíjí nevěrnost
pozůstatku svého dědictví!
Nesetrvává ve svém hněvu, nebot’
si oblíbil milosrdenství.

–Micheáš 7:18
Vždyt’ tvé milosrdenství nad

nebe sahá, až do mraků tvoje
věrnost. –Žalm 108:5

Hospodinovo milosrdenství, jež
nepomíjí, jeho slitování, jež
nekončí. Obnovuje se každého
rána, tvá věrnost je neskonalá.

–Pláč 3:22, 23

Jak vysoko nad zemí je nebe,
tak mohutně se klene jeho milos-
rdenství nad těmi, kdo se ho bojí.
Avšak Hospodinovo milosrdenství
je od věků na věky s těmi, kteří se
ho bojí, jeho spravedlnost i se
syny synů. –Žalm 103:11, 17

On nás zachránil ne pro
spravedlivé skutky, které my
jsme konali, nýbrž ze svého sli-
tování; zachránil nás obmytím,
jímž jsme se znovu zrodili k nové-
mu životu skrze Ducha svatého.

–Titovi 3:5
Přistupme tedy směle k trůnu

milosti, abychom došli milosrden-
ství a nalezli milost a pomoc v
pravý čas. –Židům 4:16

12                           BOŽÍ MILOST

Pojd’te, projednejme to spolu,
praví Hospodin. I kdyby vaše
hříchy byly jako šarlat, zbělejí
jako sníh, i kdyby byly rudé jako
purpur, budou bílé jako vlna.

–Izajáš 1:18
A Duch i nevěsta praví: „Přijd'!“

A kdokoli to slyší, at’ řekne:
„Přijd’!“ Kdo žízní, at’ přistoupí;
kdo touží, at’ zadarmo nabere
vody života. –Zjevení 22:17

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte,
pojd’te k vodám, i ten, kdo
peníze nemá. Pojd'te, kupujte a
jezte, pojd’te a kupujte bez peněz
a bez placení víno a mléko!“

–Izajáš 55:1
V poslední, velký den svátků

Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže
kdo žízní, at’ přijde ke mně a
pije!“ –Jan 7:37

Když to Ježíš uviděl, rozhněval
se a řekl jim: „Nechte děti
přicházet ke mně, nebraňte jim,
nebot’ takovým patří království
Boží.“ –Marek 10:14

„Pojd’te ke mně všichni, kdo se
namáháte a jste obtíženi břeme-
ny, a já vám dám odpočinout.“

–Matouš 11:28
Jsme tedy posly Kristovými,

Bůh vám domlouvá našimi ústy;
na místě Kristově vás prosíme:
dejte se smířit s Bohem!

–2. Korintským 5:20
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Podle toho lze rozeznat děti Boží
a děti d’áblovy: Není z Boha,
kdokoliv nečiní spravedlnost a
nemiluje svého bratra.

–1. Janův 3:10
Ti, kdo se dají vést Duchem

Božím, jsou synové Boží. Nepřijali
jste přece Ducha otroctví, abyste
opět propadli strachu, nýbrž přijali
jste Ducha synovství, v němž
voláme: Abba, Otče!

–Římanům 8:14, 15
Abyste byli bezúhonní a ryzí,

Boží děti bez poskvrny uprostřed
pokolení pokřiveného a zvrá-
ceného. V něm svit’te jako hvězdy,
které osvěcují svět. –Filipským 2:15

A proto ,vyjděte z jejich středu a

oddělte se‘, praví Hospodin a ,niče-
ho nečistého se nedotýkejte, a já
vás přijmu‘ a ,budu vám Otcem a
vy budete mými syny a dcerami,
praví Hospodin zástupů‘.

–2. Korintským 6:17, 18
Těm pak, kteří ho přijali a věří v

jeho jméno, dal moc stát se Božími
dětmi. –Jan 1:12

V nichž jste dříve žili podle běhu
tohoto světa, poslušni vládce
nadzemských mocí, ducha,
působícího dosud v těch, kteří
vzdorují Bohu. –Efezským 2:2

Ne každý, kdo mi říká ,Pane,
Pane‘, vejde do království ne -
beského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.–Matouš 7:21

14        NE VŠICHNI LIDÉ JSOU BOŽÍMI DĚTMI

Skutky lidské svévole jsou zře-
jmé: necudnost, nečistota, be -
zuzdnost, modlářství, čarodějství,
rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň,
podlost, rozpory, rozkoly, závist,
opilství, nestřídmost a podobné
věci. Řekl jsem už dříve a říkám
znovu, že ti, kteří takové věci děla-
jí, nebudou mít podíl na království
Božím. –Galatským 5:19-21

Žijme řádně jako za denního
světla: ne v hýření a opilství, v
nemravnosti a bezuzdnostech, ne
ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se
v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte
svým sklonům, abyste nepropadali
vášním. –Římanům 13:13, 14

Běda těm, kteří za časného jitra
táhnou za opojným nápojem a až
do setmění je rozpaluje víno.

–Izajáš 5:11

Nehled’ na víno, jak se rdí, jak
jiskří v poháru. Vklouzne hladce a
nakonec uštkne jako had a štípne
jako zmije.           –Přísloví 23:31, 32

Víno je posměvač, opojný nápoj
je křikloun; kdo se v něm kochá,
ten moudrý není. –Přísloví 20:1

Mějte se na pozoru, aby vaše
srdce nebyla zatížena nestříd-
mostí, opilstvím a starostmi o
živobytí a aby vás onen den
nepřekvapil jako past.

–Lukáš 21:34

CO ŘÍKÁ BŮH O OPILSTVÍ                 15



On mu řekl: „ ,Miluj Hospodina,
Boha svého, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou
myslí.‘ To je největší a první
přikázání. Druhé je mu podobné:
,Miluj svého bližního jako sám
sebe.‘ “ –Matouš 22:37-39

Když se vydával na cestu,
přiběhl k němu nějaký člověk, a
poklekl před ním a ptal se ho:
„Mistře dobrý, co mám dělat,
abych měl podíl na věčném živ-
otě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi
říkáš dobrý? Nikdo není dobrý,
jedině Bůh. Přikázání znáš:
Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš
krást, nevydáš křivé svědectví,
nebudeš podvádět, cti svého otce

i svou matku!“ On mu na to řekl:
„Mistře, to všecko jsem dodržo-
val od svého mládí.“ Ježíš na něj
s láskou pohleděl a řekl: „Jedno
ti schází. Jdi, prodej všecko, co
máš, rozdej chudým a budeš mít
poklad v nebi; pak přijd’ a násle-
duj mne!“ On po těch slovech
svěsil hlavu a smuten odešel,
nebot' měl mnoho majetku.

–Marek 10:17-22

Někdy se člověku zdá cesta
přímá, ale nakonec přivede k
smrti. –Přísloví 16:25

Svěř Hospodinu své počínání a
tvé plány budou zajištěny.

–Přísloví 16:3

16                LIDSKÁ SNAHA NESTAČÍ

Neklamte se, Bohu se nikdo neb-
ude posmívat. Co člověk zaseje, to
také sklidí. –Galatským 6:7

Dítky, at’ vás nikdo neklame:
Spravedlivý je ten, kdo činí
spravedlnost – tak jako on je
spravedlivý. Kdo však se dopouští
hříchu, je z d’ábla, protože d'ábel
od počátku hřeší.   –1. Janův 3:7, 8a

Nenechte se od nikoho svést
prázdnými slovy, aby vás nestihl
Boží hněv jako ty, kdo ho
neposlouchají. –Efezským 5:6

Což nevíte, že nespravedliví neb-
udou mít účast v Božím
království? Nemylte se: Ani smilní-
ci, ani modláři, ani cizoložníci, ani
nemravní, ani zvrácení, ani zloději,

ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči
nebudou mít účast v Božím
království. –1. Korintským 6:9, 10

Podle slova však také jednejte,
nebud'te jen posluchači – to byste
klamali sami sebe! –Jakub 1:22

Myslí-li si někdo, že je něco, a
přitom není nic, klame sám sebe.

–Galatským 6:3
Nebot’ mnozí přijdou v mém

jménu a budou říkat ,já jsem
Mesiáš’ a svedou mnohé.

–Matouš 24:5
At’ nikdo sám sebe neklame.

Domnívá-li se někdo z vás, že je v
tomto světě moudrý, at’ se stane
bláznem, aby se stal opravdu
moudrým. –1. Korintským 3:18

NEDEJ SE OKLAMAT!                    17

Skrze jednoho člověka totiž
vešel do světa hřích a skrze hřích
smrt; a tak smrt zasáhla všechny,
protože všichni zhřešili.

–Římanům 5:12
Žádostivost pak počne a porodí

hřích, a dokonaný hřích plodí
smrt. –Jakub 1:15

Dát se vést sobectvím znamená
smrt, dát se vést Duchem je život
a pokoj. Soustředění na sebe je
Bohu nepřátelské, nebot’ se
nechce ani nemůže podřídit
Božímu zákonu.  –Římanům 8:6, 7

Duše, která hřeší, ta umře; syn
nebude pykat za nepravost
otcovu a otec nebude pykat za
nepravost synovu; spravedlnost

zůstane na spravedlivém a zvůle
zůstane na svévolníkovi.

–Ezechiel 18:20
,,,Ale máme proč se veselit a

radovat, poněvadž tento tvůj
bratr byl mrtev, a zase žije,
ztratil se, a je nalezen.` “

–Lukáš 15:32
Tak spravedlnost vede k živo-

tu, kdežto kdo se žene za zlem,
spěje k smrti. –Přísloví 11:19

Mzdou hříchu je smrt.
–Římanům 6:23a

Jaký jste tehdy měli užitek z
toho, zač se nyní stydíte? Konec
toho všeho je přece smrt.

–Římanům 6:21

18                    HŘÍCH PŘINÁŠÍ SMRT

Ale Duchem svatým byl ve svém
zmrtvýchvstání uveden do moci
Božího Syna, evangelia o Ježíši
Kristu, našem Pánu.

–Římanům 1:4
Když to řekl, zvolal mocným

hlasem: „Lazare, pojd’ ven!“
Zemřelý vyšel, měl plátnem
svázány ruce i nohy a tvář
zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl:
„Rozvažte ho a nechte odejít!“

–Jan 11:43, 44
Jako poslední nepřítel bude pře-

možena smrt.–1. Korintským 15:26 
„Proto mě Otec miluje, že

dávám svůj život, abych jej opět
přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já
jej dávám sám od sebe. Mám moc

svůj život dát a mám moc jej opět
přijmout. Takový příkaz jsem při-
jal od svého Otce.“–Jan 10:17, 18

Přistoupil k márám a dotkl se
jich; ti kteří je nesli, se zastavili.
Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“
Mrtvý se posadil a začal mluvit.

–Lukáš 7:14, 15a
„. . . Já jsem první i poslední,

ten živý; byl jsem mrtev – a hle,
živ jsem na věky věků. Mám klíče
od smrti i hrobu.“–Zjevení 1:17, 18

Odevzdal jsem vám především,
co jsem sám přijal, že Kristus
zemřel za naše hříchy podle
Písem a byl pohřben; byl vzkříšen
třetího dne podle Písem.

–1. Korintským 15:3, 4
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[Bůh řekl,] „Nebudeš mít jiného
boha mimo mne.

„Nezobrazíš si Boha
zpodobením ničeho, co je nahoře
na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí. Nebudeš se
ničemu takovému klanět ani
tomu sloužit. . . .

„Nezneužiješ jména Hospodina,
svého Boha. Hospodin nenechá
bez trestu toho, kdo by jeho
jména zneužíval.

„Dbej na den odpočinku, aby ti
byl svatý, jak ti přikázal
Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní
budeš pracovat a dělat všechnu
svou práci. . . .

„Cti svého otce i matku, jak ti

přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys
byl dlouho živ a dobře se ti vedlo
na zemi, kterou ti dává
Hospodin, tvůj Bůh.

„Nezabiješ.
„Nesesmilníš.
„Nepokradeš.
„Nevydáš proti svému bližnímu

falešné svědectví.
„Nebudeš dychtit po ženě

svého bližního. Nebudeš toužit
po domě svého bližního ani po
jeho poli ani po jeho otroku ani
po jeho otrokyni ani po jeho býku
ani po jeho oslu, vůbec po ničem,
co patří tvému bližnímu.“

–5. Mojžíšova 5:7-21

20                        BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ

Na cesty každého jsou upřeny
jeho oči, on každý krok vidí. Není
temnoty ani šera smrti, kde by se
mohli skrýt pachatelé ničemnos-
tí. –Jób 34:21, 22

„Může se někdo skrýt ve
skrýších a já ho neuvidím? je
výrok Hospodinův. Nenaplňuji
snad nebe i zemi? je výrok
Hospodinův.“        –Jeremjáš 23:24

Kam odejdu před tvým
duchem, kam uprchnu před tvou
tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také
tam budeš. Žádná tma pro tebe
není temná: noc jako den svítí,
temnota je jako světlo.

–Žalm 139:7, 8 a 12

Oči Hospodinovy jsou na
každém místě, pozorně sledují
zlé i dobré. –Přísloví 15:3

Není tvora, který by se před
ním mohl skrýt. Nahé a odhalené
je všechno před očima toho,
jemuž se budeme ze všeho
odpovídat. –Židům 4:13

Nic není skrytého, co jednou
nebude zjeveno, a nic utajeného,
co by se nepoznalo a nevyšlo
najevo. –Lukáš 8:17

Nevyslovujte proto soudy
předčasně, dokud Pán nepřijde.
On vynese na světlo to, co je
skryto ve tmě, a zjeví záměry
srdcí; tehdy se člověku dostane
chvály od Boha.–1. Korintským 4:5
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„Syn člověka pošle své anděly,
ti vyberou z jeho království
každé pohoršení a každého, kdo
se dopouští nepravosti, a hodí je
do ohnivé pece; tam bude pláč a
skřípění zubů.“ –Matouš 13:41, 42

Do podsvětí se navrátí svévol-
níci, všechny pronárody, jež na
Boha zapomněly. –Žalm 9:18

Týmž slovem jsou udržována
nynější nebesa a země, dokud
nebudou zničena ohněm; Bůh je
ponechal jen do dne soudu a
záhuby bezbožných lidí.

–2. Petrův 3:7
Jejich trestem bude věčná

záhuba ,daleko od Pána a slávy
jeho moci‘. –2. Tesalonickým 1:9

„Jestliže tě tvá ruka nebo noha
svádí k hříchu, utni ji a odhod’
pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do
života zmrzačený nebo chromý,
než abys byl s oběma rukama či
nohama uvržen do věčného
ohně.“ –Matouš 18:8

„A půjdou do věčných muk, ale
spravedliví do věčného života.“

–Matouš 25:46
Boží hněv se zjevuje z nebe

proti každé bezbožnosti a
nepravosti lidí, kteří svou
nepravostí potlačují pravdu.

–Římanům 1:18
A kdo nebyl zapsán v knize živ-

ota, byl uvržen do hořícího jez-
era. –Zjevení 20:15

22             VĚČNÝ TREST PRO BEZBOŽNÉ

„Nebot’ ustanovil den, v němž
bude spravedlivě soudit celý svět
skrze muže, kterého k tomu určil.
Všem lidem o tom poskytl důkaz,
když jej vzkřísil z mrtvých.“

–Skutky 17:31
Pán však dovede vytrhnout

zbožné ze zkoušky, ale
nespravedlivé uchovat pro trest v
den soudu. –2. Petrův 2:9

Vždyt’ se všichni musíme
ukázat před soudným stolcem
Kristovým, aby každý dostal
odplatu za to, co činil ve svém
životě, at’ dobré či zlé.

–2. Korintským 5:10
V tom jeho láska k nám dosáhla

cíle, že máme plnou jistotu pro

den soudu – nebot’ jaký je on,
takoví jsme i my v tomto světě.

–1. Janův 4:17
A jako každý člověk jen jednou

umírá, a potom bude soud.
–Židům 9:27

Viděl jsem mrtvé, mocné i
prosté, jak stojí před trůnem, a
byly otevřeny knihy. Ještě jedna
kniha byla otevřena, kniha života.

–Zjevení 20:12a
Každý z nás tedy sám za sebe

vydá počet Bohu. –Římanům 14:12
Přišel totiž čas, aby soud začal

od domu Božího. Jestliže začíná
od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpíra-
jí? –1. Petrův 4:17
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S milostí tomu však není tak
jako s proviněním. Proviněním
toho jediného, totiž Adama, mnozí
propadli smrti; oč spíše zahrnula
mnohé Boží milost, milost
darovaná v jediném člověku, Ježíši
Kristu. –Římanům 5:15

Nezáleží tedy na tom, kdo chce,
ani na tom, kdo se namáhá, ale na
Bohu, který se smilovává.

–Římanům 9:16
„Bůh se staví proti pyšným, ale

pokorným dává milost“.
–1. Petrův 5:5b

A kde se rozmohl hřích, tam se
ještě mnohem více rozhojnila
milost, aby tak jako vládl hřích a
přinášel smrt, vládla ospravedl-

něním milost a přinášela věčný
život skrze Ježíše Krista, našeho
Pána. –Římanům 5:20b, 21

Znáte přece štědrost našeho
Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale
pro vás se stal chudým, abyste vy
jeho chudobou zbohatli.

–2. Korintským 8:9
Boží moc provázela svědectví

apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a
na všech spočívala veliká milost.

–Skutky 4:33
Ale on mi řekl: „Stačí, když máš

mou milost; vždyt’ v slabosti se
projeví má síla.“ A tak se budu
raději chlubit slabostmi, aby na
mně spočinula moc Kristova.

–2. Korintským 12:9

24                  MILOST JEŽÍŠE KRISTA

„Bůh však prominul lidem
dobu, kdy to ještě nemohli
pochopit, a nyní zvěstuje všem,
at’ jsou kdekoliv, aby této nez-
nalosti litovali a obrátili se k
němu.“ –Skutky 17:30

„Ne, pravím vám, ale nebudete-
li činit pokání, všichni podobně
zahynete.“ –Lukáš 13:3

„Čiňte pokání, nebot’ se při-
blížilo království nebeské.“

–Matouš 3:2
Odhod’te od sebe všechny ne -

věr nosti, jichž jste se dopouštěli,
a obnovte své srdce a svého
ducha.                   –Ezechiel 18:31a

Petr jim odpověděl: „Obrat’te

se a každý z vás at’ přijme křest
ve jménu Ježíše Krista na
odpuštění svých hříchů, a
dostanete dar Ducha svatého.
Proto čiňte pokání a obrat’te se,
aby byly smazány vaše hříchy.“

–Skutky 2:38; 3:19
Zármutek podle Boží vůle

působí pokání ke spáse, a toho
není proč litovat, zármutek po
způsobu světa však působí smrt.

–2. Korintským 7:10
,,Pravím vám, že právě tak

bude v nebi větší radost nad jed-
ním hříšníkem, který činí
pokání, než nad devadesáti devíti
spravedlivými, kteří pokání
nepotřebují.“ –Lukáš 15:7
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Svévolník at’ opustí svou cestu,
muž propadlý ničemnostem svoje
úmysly; necht’ se vrátí k Hospodi -
nu, slituje se nad ním, k Bohu
našemu, vždyt’ odpouští mnoho.

–Izajáš 55:7
„Nebot’ jestliže odpustíte lidem

jejich přestoupení, i vám odpustí
váš nebeský Otec.“ –Matouš 6:14

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
ochrnutému: „Synu, odpouštějí se
ti hříchy.“ –Marek 2:5

„Skrze něho se vám zvěstuje
odpuštění všech hříchů, a to i
těch, jichž vás nemohl zprostit
Mojžíšův zákon. Toho Bůh vyvýšil
jako vůdce a spasitele a dal mu
místo po své pravici, aby přinesl

Izraeli pokání a odpuštění
hříchů.“ –Skutky 13:38b; 5:31

Kdyby se svévolník odvrátil ode
všech svých hříchů, jichž se
dopouštěl, a dbal by na všechna
má nařízení a jednal podle práva a
spravedlnosti jistě bude žít,
nezemře. –Ezechiel 18:21

Hle, stojím přede dveřmi a
tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a
otevře mi, vejdu k němu a budu s
ním večeřet a on se mnou.

–Zjevení 3:20

„V jeho jménu se bude zvěsto-
vat pokání na odpuštění hříchů
všem národům, počínajíc
Jeruzalémem.“ –Lukáš 24:47

26                    ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ

Ukázala se Boží milost, která při -
náší spásu všem lidem a vychovává
nás k tomu, abychom se zřekli
bezbožnosti a světských vášní, žili
rozumně, spravedlivě a zbožně v
tomto věku. –Titovi 2:11, 12

K tomu směřujte, a ne k pozem-
ským věcem. –Koloským 3:2

Nepodílejte se na neužitečných
skutcích tmy, naopak je nazývejte
pravým jménem. –Efezským 5:11

Nemilujte svět ani to, co je ve
světě. Miluje-li kdo svět, láska Ot -
cova v něm není. Nebot’ všechno,
co je ve světě, po čem dychtí člo -
věk a co chtějí jeho oči a na čem si
v životě zakládá, není z Otce, ale
ze světa.             –1. Janův 2:15, 16

Proradná stvoření! Což nevíte, že
přátelství se světem je nepřátelství
s Bohem? Kdo tedy chce být
přítelem světa, stává se nepřítelem
Božím. –Jakub 4:4

„Omyjte se, očist’te se, odklid'te
mi své zlé skutky z očí, přestaňte
páchat zlo.“ –Izajáš 1:16

Vybízím vás, bratří, pro Boží
milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu
milou obět’; to at’ je vaše pravá
bohoslužba. A nepřizpůsobujte se
tomuto věku, nýbrž proměňujte se
obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je
dobré, Bohu milé a dokonalé.

–Římanům 12:1, 2
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Víte-li, že on je spravedlivý,
pochopte, že také každý, kdo činí
spravedlnost, je z něho zrozen.
Víme, že nikdo, kdo se narodil z
Boha nehřeší, ale Syn Boží jej
chrání a Zlý se ho ani nedotkne.

–1. Janův 2:29; 5:18
Dali jste se však obmýt, byli

jste posvěceni, byli jste
ospravedlněni ve jménu Pána
Ježíše Krista a Duchem našeho
Boha. –1. Korintským 6:11b

Ježíš mu odpověděl: „Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se
kdo znovu, nemůže spatřit
králov ství Boží.“ –Jan 3:3

„A dám vám nové srdce a do
nitra vám vložím nového ducha.

Odstraním z vašeho těla srdce
kamenné a dám vám srdce z
masa.“ –Ezechiel 36:26

Kdo je v Kristu, je nové
stvoření. Co je staré, pominulo,
hle, je tu nové!

–2. Korintským 5:17

Vždyt’ jste se znovu narodili,
nikoli z pomíjitelného semene,
nýbrž z nepomíjitelného, skrze
živé a věčné slovo Boží.

–1. Petrův 1:23

A to je to svědectví: Bůh nám
dal věčný život, a ten život je v
jeho Synu. Kdo má Syna, má
život; kdo nemá Syna Božího,
nemá život. –1. Janův 5:11, 12

28                         ZNOVUZROZENÍ

On ,na svém těle vzal naše
hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli
hříchům a byli živi spravedlnosti.

–1. Petrův 2:24
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši,

ukřižovali sami sebe se svými
vášněmi a sklony. Jsme-li živi
Božím Du-chem, dejme se Du chem
také řídit. –Galatským 5:24, 25

Protože jste byli vzkříšeni s
Kristem, hledejte to, co je nad
vámi, kde Kristus sedí na pravici
Boží. K tomu směřujte, a ne k
pozemským věcem. Zemřeli jste a
váš život je skryt spolu s Kristem
v Bohu. Ale až se ukáže Kristus,
váš život, tehdy i vy se s ním
ukážete v slávě.    –Koloským 3:1-4

I vy jste byli mrtvi pro své viny
a hříchy. Spolu s ním nás vzkřísil
a spolu s ním uvedl na nebeský
trůn v Kristu Ježíši.

–Efezským 2:1 a 6

Naprosto ne! Hříchu jsme přece
zemřeli – jak bychom v něm mohli
dále žít? Tak i vy počítejte s tím,
že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu
v Kristu Ježíši.

–Římanům 6:2 a 11

Ani nepropůjčujte hříchu své
tělo za nástroj nepravosti, ale jako
ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do
života, propůjčujte sami sebe a své
tělo Bohu za nástroj spravedl-
nosti. –Římanům 6:13
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Kdo zasévá pro své sobectví,
sklidí zánik, kdo však zasévá pro
Ducha, sklidí život věčný.

–Galatským 6:8
„Jako Mojžíš vyvýšil hada na

poušti, tak musí být vyvýšen Syn
člověka, aby každý, kdo v něho
věří, měl život věčný.“–Jan 3:14, 15

„A život věčný je v tom, když
poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal,
Ježíše Krista.“ –Jan 17:3

Mzdou hříchu je smrt, ale darem
Boží milosti je život věčný v Kristu
Ježíši, našem Pánu. –Římanům 6:23

„Kdo věří v Syna, má život
věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří
život, ale hněv Boží na něm

zůstává.“ –Jan 3:36
„Amen, amen, pravím vám, kdo

slyší mé slovo a věří tomu, který
mě poslal, má život věčný a
nepodléhá soudu, ale přešel již ze
smrti do života.“ –Jan 5:24

Nýbrž ze svého rozhodnutí a z
milosti,. . . před věčnými časy a
nyní zjevil příchodem našeho
Spasitele Ježíše Krista. On zlomil
moc smrti a zjevil nepomíjející
život v evangeliu.

–2. Timoteovi 1:9b, 10
A to je to svědectví: Bůh nám dal

věčný život, a ten život je v jeho
Synu. Kdo má Syna, má život; kdo
nemá Syna Božího, nemá život.

–1. Janův 5:11, 12

30                          VĚČNÝ ŽIVOT

Tak Boží Duch dosvědčuje
našemu duchu, že jsme Boží děti.

–Římanům 8:16
A to je to svědectví: Bůh nám

dal věčný život, a ten život je v
jeho Synu. Kdo má Syna, má
život; kdo nemá Syna Božího,
nemá život. Toto píšu vám, kteří
věříte ve jméno Syna Božího,
abyste věděli.       –1. Jan 5:11-13a

„Amen, amen, pravím vám, kdo
věří, má život věčný.“    –Jan 6:47

„Kdo přijal má přikázání a
zachovává je, ten mě miluje. A
toho, kdo mě miluje, bude milo-
vat můj Otec; i já ho budu milo-
vat a dám se mu poznat.“

–Jan 14:21

Spravedlnost vytvoří pokoj,
spravedlnost zajistí klid a
bezpečí navěky. –Izajáš 32:17

Protože jste synové, poslal Bůh
do našich srdcí Ducha svého
Syna, Ducha volajícího Abba,
Otče! –Galatským 4:6

Že zůstáváme v něm a on v nás,
poznáváme podle toho, že nám
dal svého Ducha. –1. Janův 4:13

Podle toho víme, že jsme ho
poznali, jestliže zachováváme
jeho přikázání. –1. Janův 2:3

„A já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z
mé ruky nevyrve.“        –Jan 10:28
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„Nyní jdu k tobě, ale toto mlu-
vím ještě na světě, aby v sobě měli
plnost mé radosti.“ –Jan 17:13

„Uvidím vás však opět a vaše
srdce se zaraduje a vaši radost
vám nikdo nevezme.“  –Jan 16:22b

Vždyt’ království Boží není v
tom, co jíte a pijete, nýbrž ve
spravedlnosti, pokoji a radosti z
Ducha svatého.     –Římanům 14:17

S veselím budete čerpat vodu z
pramenů spásy.              –Izajáš 12:3

„Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus. A život, který zde nyní
žiji, žiji ve víře v Syna Božího,
který si mne zamiloval a vydal
sebe samého za mne.“

–Galatským 2:20

„To jsem vám pověděl, aby moje
radost byla ve vás a vaše radost
aby byla plná.“ –Jan 15:11

Stezku života mi dáváš poznat;
vrcholem radosti je být s tebou, ve
tvé pravici je neskonalé blaho.

–Žalm 16:11
Ač jste ho neviděli, milujete ho;

ač ho ani nyní nevidíte, přec v
něho věříte a jásáte nevýslovnou,
vznešenou radostí. –1. Petrův 1:8

A nejen to: chlubíme se dokonce
Bohem skrze našeho Pána Ježíše
Krista, který nás s ním smířil.

–Římanům 5:11
„Dal jsi mi poznat cesty života a

blízkost tvé tváře mne naplní
radostí.“ –Skutky 2:28

32         KRISTUS VE VÁS–ZÁRUKA RADOSTI

„Jestliže však nebudete
Hospodina poslouchat a budete se
Hospodinovým rozkazům vzpírat,
dolehne Hospodinova ruka na vás
i na vaše otce.“

–1. Samuelova 12:15
Víte přece, když se někomu

zavazujete k poslušné službě, že
se stáváte služebníky toho, koho
posloucháte – bud’ otročíte
hříchu, a to vede k smrti, nebo
posloucháte Boha, a to vede k
spravedlnosti.         –Římanům 6:16

A vás utiskované spolu s námi
vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z
nebe se svými mocnými anděly,
aby v plameni ohně vykonal trest
na těch, kteří neznají Boha, a na

těch, kteří odpírají poslušnost
evangeliu našeho Pána Ježíše.
Jejich trestem bude věčná záhuba
,daleko od Pána a slávy jeho
moci‘.         –2. Tesalonickým 1:7-9

„Hled’, dnes vám předkládám
požehnání i zlořečení: požehnání,
když budete poslouchat příkazy
Hospodina, svého Boha, které já
vám dnes přikazuji, a zlořečení,
když nebudete poslouchat příkazy
Hospodina, svého Boha.“

–5. Mojžíšova 11:26-28a
Přišel totiž čas, aby soud začal

od domu Božího. Jestliže začíná
od vás, jaký bude konec těch,
kteří se Božímu evangeliu vzpíra-
jí? –1. Petrův 4:17
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A k slávě Boha Otce každý jazyk
aby vyznával: Ježíš Kristus jest
Pán. –Filipským 2:11

„Každý, kdo se ke mně přizná
před lidmi, k tomu se i já přiznám
před svým Otcem v nebi; kdo mě
však zapře před lidmi, toho i já
zapřu před svým Otcem v nebi.“

–Matouš 10:32, 33
Věrohodné je to slovo: Jestliže

jsme s ním zemřeli, budeme s ním
i žít. Jestliže s ním vytrváme,
budeme s ním vládnout. Zapřeme-
li ho, i on nás zapře.

–2. Timoteovi 2:11, 12
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako

Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že
ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš

spasen. Srdcem věříme k spravedl-
nosti a ústy vyznáváme k spasení.

–Římanům 10:9, 10
Kdo popírá Syna, nemá ani Otce.

Kdo vyznává Syna, má i Otce.
–1. Janův 2:23

Podle toho poznáte Ducha Bo -
žího: Každé vnuknutí, které vede k
vyznání, že Ježíš Kristus přišel v
těle, je z Boha. –1. Janův 4: 2

„Kdo se stydí za mne a za má
slova, za toho se bude stydět Syn
člověka, až přijde v slávě své i
Otcově a svatých andělů.“

–Lukáš 9:26

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží,
v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

–1. Janův 4:15

34                VEŘEJNÉ VYZNÁNÍ KRISTA

Bud’te střízliví!
Bud’te bdělí! Váš
protivník, d’ábel,

obchází jako 
,lev řvoucí‘

a hledá, koho by pohltil. Vzepřete
se mu, za kotveni ve víře. 

–1. Petrův 5:8, 9a
Tehdy byl Ježíš Duchem vyve-

den na poušt’, aby byl pokoušen
od d’ábla. Tu mu Ježíš odpoví:
„Jdi z cesty, satane; nebot’ je
psáno: ,Hospodinu, Bohu svému,
se budeš klanět a jeho jediného
uctívat.‘ “ –Matouš 4:1 a 10, 11

A tak, bratří, svou sílu hledejte
u Pána, v jeho veliké moci.

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste

mohli odolat d’áblovým svodům.
–Efezským 6:10, 11

Zbraně našeho boje nejsou
světské, nýbrž mají od Boha sílu
bořit hradby. Jimi boříme lidské
výmysly. –2. Korintským 10:4

On [d’ábel] byl vrah od počátku
a nestál v pravdě, poněvadž v
něm pravda není. . . . protože je
lhář a otec lži. –Jan 8:44b

Odpustím i já. . . . Aby nás satan
neobelstil; jeho úskočnost přece
známe.    –2. Korintským 2:10b, 11

Jsou to falešní apoštolové,
nepoctiví dělníci, přestrojení za
apoštoly Kristovy. A není divu,
vždyt’ sám satan se převléká za
anděla světla. 

–2. Korintským 11:13, 14
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Protože sourozence spojuje krev
a tělo, i on se stal jedním z nich,
aby svou smrtí zbavil moci toho,
kdo smrtí vládne, totiž d’ábla.

–Židům 2:14
Kdo však se dopouští hříchu, je z

d'ábla, protože d'ábel od po čátku
hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby
zmařil činy d'áblovy.   –1. Janův 3:8

„Abys otevřel jejich oči a oni se
obrátili od tmy ke světlu, od moci
satanovy k Bohu, a vírou ve mne
dosáhli odpuštění hříchů a podílu
mezi posvěcenými.“  –Skutky 26:18

Kdo nás odloučí od lásky Kristo -
vy? Snad soužení nebo úzkost,
pro následování nebo hlad, bída,
nebezpečí nebo meč? Ale v tom ve

všem slavně vítězíme mocí toho,
který si nás zamiloval.

–Římanům 8:35 a 37
Podřid’te se tedy Bohu. Vzepřete

se d’áblu a uteče od vás, přibližte
se k Bohu a přiblíží se k vám.
Umyjte si ruce, hříšníci.

–Jakub 4:7, 8a
Nyní je soud nad tímto světem,

nyní bude vládce tohoto světa
vyvržen ven. –Jan 12:31

Naopak, je to duch antikristův, o
němž jste slyšeli, že přijde, a který
již nyní je na světě. Vy však jste z
Boha, děti, a zvítězili jste nad
falešnými proroky, protože ten,
který je ve vás, je větší než ten,
který je ve světě.  –1. Janův 4:3b, 4

36                VÍTĚZSTVÍ NAD SATANEM

Kdybych mluvil jazyky lidský-
mi i andělskými, ale lásku bych
neměl, jsem jenom dunící kov a
zvučící zvon.  –1. Korintským 13:1

Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání.

–Galatským 5:22, 23a
Zeptal se ho podruhé: „Šimone,

synu Janův, miluješ mne?“
Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že
tě mám rád.“ Řekl mu: „Bud’
pastýřem mých ovcí!“  –Jan 21:16

Řekne-li někdo: „Já miluji
Boha“, a přitom nenávidí svého
bratra, je lhář. Kdo nemiluje
svého bratra, kterého vidí,

nemůže milovat Boha, kterého
nevidí. –1. Janův 4:20

„Podle toho všichni poznají, že
jste moji učedníci, budete-li mít
lásku jedni k druhým.“

–Jan 13:35
My víme, že jsme přešli ze

smrti do života, protože milu-
jeme své bratry. Kdo nemiluje,
zůstává ve smrti.    –1. Janův 3:14

V tom je totiž láska k Bohu, že
zachováváme jeho přikázání; a
jeho přikázání nejsou těžká.

–1. Janův 5:3
Ale vám, kteří mě slyšíte,

pravím: Milujte své nepřátele.
Dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí. –Lukáš 6:27

LÁSKA PROVĚŘUJE UČEDNICTVÍ         37

Jenž byl vydán pro naše
přestoupení a vzkříšen pro naše
ospravedlnění.        –Římanům 4:25

Když Ježíš ráno prvního dne po
sobotě vstal, zjevil se nejprve
Marii z Magdaly, z níž kdysi vyh-
nal sedm démonů. –Marek 16:9

Osmého dne potom byli učední-
ci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač
byly dveře zavřeny, Ježíš přišel,
postavil se doprostřed a řekl:
„Pokoj vám.“ Potom řekl To -
mášovi: „Polož svůj prst sem,
pohled’ na mé ruce a vlož svou
ruku do rány v mém boku.
Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu
odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“

–Jan 20:26-28

„A my jsme svědky všeho, co
činil v zemi judské i v
Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na
kříž a zabili. Bůh jej však třetího
dne vzkřísil a dal mu zjevit se –
nikoli všemu lidu, nýbrž jen svěd-
kům, které k tomu napřed vyvolil,
totiž nám; my jsme s ním jedli a
pili po jeho zmrtvýchvstání.“

–Skutky 10:39-41

Byl to však prorok a věděl o
přísaze, kterou se mu Bůh
zavázal, že jeho potomka nastolí
na jeho trůn; viděl do budoucnos-
ti a mluvil tedy o vzkříšení
Kristově, když řekl, že nezůstane
v říši smrti a jeho tělo se neroz-
padne v prach.      –Skutky 2:30, 31

38                VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA

„Amen, amen, pravím vám,
přichází hodina, ano, už je tu, kdy
mrtví uslyší hlas Božího Syna, a
kteří uslyší, budou žít. Nedivte se
tomu, nebot’ přichází hodina, kdy
všichni v hrobech uslyší jeho hlas
a vyjdou: ti, kdo činili dobré,
vstanou k životu, a ti, kdo činili
zlé, vstanou k odsouzení.“

–Jan 5:25 a 28, 29

Nevíte snad, že všichni, kteří
jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli
jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli
jsme tedy křtem spolu s ním
pohřbeni ve smrt, abychom – jako
Kristus byl vzkříšen z mrtvých
slavnou mocí svého Otce – i my
vstoupili na cestu nového života.

Jestliže jsme s ním sjednoceni,
protože máme účast na jeho smrti,
jistě budeme mít účast i na jeho
zmrtvýchvstání.    –Římanům 6:3-5

Je-li však ve vás Kristus, pak
vaše tělo sice podléhá smrti, pro-
tože jste zhřešili, ale Duch dává
život, protože jste ospravedlněni.
Jestliže ve vás přebývá Duch toho,
který Ježíše vzkřísil z mrtvých,
pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých
Krista Ježíše, obživí i vaše smrtel-
ná těla Duchem, který ve vás pře-
bývá. –Římanům 8:10, 11

Vždyt’ víme, že ten, kdo vzkřísil
Pána Ježíše, také nás s Ježíšem
vzkřísí a postaví před svou tvář
spolu s vámi.     –2. Korintským 4:14
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„Protože navštívil a vykoupil
svůj lid. . . abychom vysvobozeni
z rukou nepřátel a prosti strachu
jej zbožně a spravedlivě ctili po
všechny dny svého života.“

–Lukáš 1:68b, 74, 75
Když máme taková zaslíbení,

moji nejmilejší, očist’me se od
každé poskvrny těla i ducha a
přived’me k cíli své posvěcení v
bázni Boží. –2. Korintským 7:1

Konečně vás, bratří, prosíme a
napomínáme v Pánu Ježíši,
abyste vždy více prospívali v
tom, co jste od nás přijali a co už
také činíte: žijte tak, abyste se
líbili Bohu. Vždyt’ víte, které
příkazy jsme vám dali od Pána

Ježíše. Nebot’ toto je vůle Boží,
vaše posvěcení, abyste se zdržo-
vali necudnosti a každý z vás aby
uměl žít se svou vlastní ženou
svatě a s úctou. Vždyt’ Bůh nás
nepovolal k nečistotě, nýbrž k
posvěcení.

–1. Tesalonickým 4:1-4, 7
,,Ale jako je svatý ten, který

vás povolal, bud’te i vy svatí v
celém způsobu života. Vždyt’ je
psáno: ,Svatí bud’te, nebot’ já
jsem svatý.‘ “    –1. Petrův 1:15, 16

Avšak nyní, když jste byli
osvobozeni od hříchu a stali se
služebníky Božími, máte z toho
užitek, totiž posvěcení, a čeká
vás život věčný.    –Římanům 6:22

40                SVATOST HOSPODINOVA

Proto také Ježíš trpěl venku za
branou, aby posvětil lid svou
vlastní krví. –Židům 13:12

V něm nás již před stvořením
světa vyvolil, abychom byli svatí
a bez poskvrny před jeho tváří.
Oblecte nové lidství, stvořené k
Božímu obrazu ve spravedlnosti a
svatosti pravdy.

–Efezským 1:4; 4:24
Bude tam silnice a cesta a ta se

bude nazývat cestou svatou.
Nebude se po ní ubírat nečistý,
bude jen pro lid Boží. Kdo půjde
po této cestě, nezbloudí, i kdyby
to byli pošetilci. –Izajáš 35:8

Usiluj o to, aby ses před Bohem
osvědčil jako dělník, který se

nemá zač stydět, protože správně
zvěstuje slovo pravdy.

–2. Timoteovi 2:15
Jestliže doznáváme své hříchy,

on je tak věrný a spravedlivý, že
nám hříchy odpouští a očišt’uje
nás od každé nepravosti.

–1. Janův 1:9
Když tedy se toto vše rozplyne,

jak svatě a zbožně musíte žít vy.
–2. Petrův 3:11

Usilujte o pokoj se všemi a o
svatost, bez níž nikdo nespatří
Pána. –Židům 12:14

Přiznejte Hospodinu slávu jeho
jména, v nádheře svatyně
klanějte se Hospodinu.

–Žalm 29:2
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„Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
umíte svým dětem dávat dobré
dary, čím spíše váš Otec z nebe
dá Ducha svatého těm, kdo ho
prosí!“ –Lukáš 11:13

Když se pomodlili, otřáslo se
místo, kde byli shromážděni, a
všichni byli naplněni Duchem
svatým a s odvahou mluvili slovo
Boží. –Skutky 4:31

„Vložím vám do nitra svého
ducha; učiním, že se budete řídit
mými nařízeními, zachovávat
moje řády a jednat podle nich.“

–Ezechiel 36:27
Vy však nejste živi ze své síly,

ale z moci Ducha, jestliže ve vás
Boží Duch přebývá. Kdo nemá

Ducha Kristova, ten není jeho.
–Římanům 8:9

„Ale dostanete sílu Ducha
svatého, který na vás sestoupí, a
budete mi svědky.“   –Skutky 1:8a

Ale učedníci byli naplněni
radostí a Duchem svatým.

–Skutky 13:52

A neopíjejte se vínem, což je
prostopášnost, ale plni Ducha
zpívejte společně žalmy.

–Efezským 5:18, 19a

Ale on, plný Ducha svatého,
pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu
i Ježíše, jak stojí po pravici Boží.

–Skutky 7:55

42              NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM

Hospodin je blízko těm, kdo jsou
zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi,
jejichž duch je zdeptán.–Žalm 34:19

„Všechny tyto věci učinila moje
ruka. Tak vznikly všechny tyto
věci, je výrok Hospodinův. Laskavě
pohlédnu na toho, kdo je utištěný
a na duchu ubitý, kdo se třese před
mým slovem.“ –Izajáš 66:2

Ježíš mu řekl: „Můžeš-li!
Všechno je možné tomu, kdo věří.“

–Marek 9:23
Moji milovaní, nebud’te zmateni

výhní zkoušky, která na vás přišla,
jako by se s vámi dělo něco neob-
vyklého, ale radujte se, když máte
podíl na Kristově utrpení, abyste
se ještě více radovali, až se zjeví

jeho sláva. –1. Petrův 4:12, 13
„A setře jim každou slzu s očí. A

smrti již nebude, ani žalu ani
nářku ani bolesti už nebude –
nebot’ co bylo, pominulo.“

–Zjevení 21:4
Doufej v Hospodina, konej dobro,

v zemi přebývej a zachovávej věr -
nost. –Žalm 37:3

„Hledejte především jeho králov -
ství a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno.“

–Matouš 6:33
Tím nám daroval vzácná a převe-

liká zaslíbení, abyste se tak stali
účastnými božské přirozenosti a
unikli zhoubě, do níž svět žene
jeho zvrácená touha.  –2. Petrův 1:4
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Protože sám prošel zkouškou
utrpení, může pomoci těm, na
které přicházejí zkoušky.

–Židům 2:18
Bůh pokoje brzo srazí satana

pod vaše nohy.  –Římanům 16:20a

Půjdeš-li přes vody, já budu s
tebou, půjdeš-li přes řeky,
nestrhne tě proud, půjdeš-li
ohněm, nespálíš se.   –Izajáš 43:2a

Nepotkala vás zkouška nad lid-
ské síly. Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce,
kterou byste nemohli vydržet,
nýbrž se zkouškou vám připraví i
východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát.–1. Korintským 10:13

Mnoho zla doléhá na sprave -
dlivého, Hospodin ho však ze
všeho vysvobodí. –Žalm 34:20

Víme, že všecko napomáhá k
dobrému těm, kdo milují Boha,
kdo jsou povoláni podle jeho
rozhodnutí. –Římanům 8:28

Nemáme přece velekněze,
který není schopen mít soucit s
našimi slabostmi; vždyt’ na sobě
zakusil všechna pokušení jako
my, ale nedopustil se hříchu.

–Židům 4:15
Blahoslavený člověk, který

obstojí ve zkoušce; když se
osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho
milují. –Jakub 1:12

44                POMOC VE ZKOUŠKÁCH

„Kdo zvítězí, dostane toto vše; já
mu budu Bohem a on mi bude
synem.“ –Zjevení 21:7
„Kdo zvítězí, toho učiním sloupem
v chrámě svého Boha a chrám již
neopustí; napíšu na něj jméno
svého Boha a jméno jeho města,
nového Jeruzaléma, který sestupu-
je z nebe od mého Boha, i jméno
své nové.“ –Zjevení 3:12
„Kdo zvítězí, bude oděn bělostným
rouchem a jeho jméno nevymažu z
knihy života, nýbrž přiznám se k
němu před svým Otcem a před
jeho anděly.“ –Zjevení 3:5
„Kdo zvítězí, tomu dám usednout
se mnou na trůn, tak jako já jsem

zvítězil a usedl s Otcem na jeho
trůn.“ –Zjevení 3:21

„Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám
jíst ze skryté many; dám mu bílý
kamének, a na tom kaménku je
napsáno nové jméno, které nezná
nikdo než ten, kdo je dostává.“

–Zjevení 2:17

„Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám
jíst ze stromu života v Božím ráji.“

–Zjevení 2:7

„Kdo zvítězí a setrvá v mých
skutcích až do konce, tomu dám
moc nad národy.“ –Zjevení 2:26
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Těm, kteří žijí v manželství,
přikazuji – ne já, ale Pán – aby
žena od muže neodcházela. A když
už odejde, at’ zůstane neprovdána
nebo se s mužem smíří; a muž at’
ženu neopouští. Žena je vázána
zákonem, pokud žije její muž.
Jestliže muž umře, je svobodná a
může se vdát, za koho chce, ale
jen v Kristu.

–1. Korintským 7:10, 11 a 39

Vdaná žena je zákonem vázának
žijícímu manželovi; když však
muž zemře, je zproštěna zákona
manželství. Pokud je tedy její muž
naživu, bude prohlášena za
cizoložnici, oddá-li se jinému
muži. Jestliže však manžel zemře,

je svobodná od zákona, takže neb-
ude cizoložnicí, když se oddá jiné-
mu muži. –Římanům 7:2, 3

„Každý, kdo propouští svou
manželku a vezme si jinou,
cizoloží; kdo se ožení s tou, kter-
ou muž propustil, cizoloží.“

–Lukáš 16:18
„Já však vám pravím, že každý,

kdo propouští svou manželku,
mimo případ smilstva, uvádí ji do
cizoložství; a kdo by se s prop-
uštěnou oženil, cizoloží.“

–Matouš 5:32
„Pravím vám, kdo propustí svou

manželku z jiného důvodu než pro
smilstvo a vezme si jinou,
cizoloží.“ –Matouš 19:9

46                CO BŮH ŘÍKÁ O ROZVODU
„Tehdy se ukáže znamení Syna

člověka na nebi; a tu budou lomit
rukama všechny čeledi země a uzří
Syna člověka přicházet na oblacích
nebeských s velkou mocí a
slávou.“ –Matouš 24:30

„Kdo se stydí za mne a za má
slova v tomto zpronevěřilém a
hříšném pokolení, za toho se bude
stydět i Syn člověka, až přijde v
slávě svého Otce.“ –Marek 8:38a

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a
ještě nevyšlo najevo, co budeme!
Víme však, až se zjeví, že mu
budeme podobni, protože ho
spatříme takového, jaký jest.
Každý, kdo má tuto naději v něho,

usiluje být čistý, tak jako on je
čistý. –1. Janův 3:2, 3

„A odejdu-li, abych vám připravil
místo, opět přijdu a vezmu vás k
sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

–Jan 14:3
„I vy bud’te připraveni, nebot’

Syn člověka přijde v hodinu, kdy
se toho nenadějete.“   –Lukáš 12:40

„Syn člověka přijde v slávě svého
Otce se svými svatými anděly, a
tehdy odplatí každému podle jeho
jednání.“ –Matouš 16:27

A očekávali blažené splnění
naděje a příchod slávy velikého
Boha a našeho Spasitele Ježíše
Krista. –Titovi 2:13
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„Nebe a země pominou, ale má
slova nikdy nepominou.“

–Lukáš 21:33
Nikdy totiž nebylo vyřčeno pro-

roctví z lidské vůle, nýbrž z po pu -
du Ducha svatého mluvili lidé,
poslaní od Boha. –2. Petrův 1:21

Veškeré Písmo pochází z Božího
Ducha a je dobré k učení, k
usvědčování, k nápravě, k výchově
ve spravedlnosti. –2. Timoteovi 3:16

Světlem pro mé nohy je tvé
slovo, osvěcuje moji stezku.

–Žalm 119:105
Slovo Boží je živé, mocné a

ostřejší než jakýkoli dvousečný
meč; proniká až na rozhraní duše a
ducha, kostí a morku, a rozsuzuje
touhy i myšlenky srdce. –Židům 4:12

„Vy se modlete takto: Otče náš,
jenž jsi v nebesích, bud’ posvěceno
tvé jméno. Přijd’ tvé království.
Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i
na zemi. Náš denní chléb dej nám
dnes. A odpust’ nám naše viny,
jako i my jsme odpustili těm, kdo
se provinili proti nám. A nevydej
nás v pokušení, ale vysvobod’ nás
od zlého. Nebot’ jestliže odpustíte
lidem jejich pře stoupení, i vám
odpustí váš nebeský Otec; jestliže
však neodpustíte lidem ani váš
Otec vám neodpustí vaše
přestoupení.“ –Matouš 6:9-15

Bud’te k sobě navzájem laskaví,
milosrdní, odpouštějte si navzá-
jem, jako i Bůh v Kristu odpustil
vám. –Efezským 4:32

48 SLOVO BOŽÍ MODLI SE A ODPOUŠTĚJ

Boží cesta ke Spasení.
Všichni zhřešili a jsou daleko od

Boží slávy.  –Římanům 3:23
Jsou to právě vaše nepravosti, co

vás odděluje od vašeho Boha.
–Izajáš 59:2a

Kristus za mne zemřel.
Vždyt' i Kristus dal svůj život jed-

nou provždy za hříchy, spravedlivý
za nespravedlivé, aby nás přivedl k
Bohu. –1. Petrův 3:18a

Potřebuji odpuštění mých hříchů.
Kdo kryje svá přestoupení,

 nebude mít zdar, ale kdo je vyznává
a opouští, dojde slitování.

–Přísloví 28:13

Proto čiňte pokání a obrat'te se,
aby byly smazány vaše hříchy.

–Skutky 3:19

Musím vírou přijmout Ježíše.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v

jeho jméno, dal moc stát se Božími
dětmi. –Jan 1:12  

Mohu si být jist svým spasením.
Kdo má Syna, má život.

–1. Janův 5:12a

,,Amen, amen, pravím vám, kdo
slyší mé slovo a věří tomu, který mě
poslal, má život věčný a nepodléhá
soudu, ale přešel již ze smrti do živ-
ota.“ –Jan 5:24
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