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� Texty na tento týden - Žd 1:1–5 
 

� Základní verš 
„V tomto posledním �ase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož 
stvo�il i v�ky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když doko-
nal o�išt�ní od h�ích�, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ (Žd 1:2.3) 
 

   Poté, co Adam a Eva zh�ešili, B�h jim zaslíbil potomka, syna, který je m�l zachránit p�ed nep�ítelem, 
získat zp�t ztracené d�dictví a pomoci jim naplnit poslání, pro které byli stvo�eni (Gn 3,15). Tento Syn je 
m�l vykoupit tím, že se postaví na jejich místo a porazí zlo. 
   „Spasitel�v p�íchod byl p�edpov�d�n již v Edenu. Když Adam s Evou poprvé slyšeli toto zaslíbení, o�e-
kávali, že se rychle naplní. S radostí vítali prvorozeného syna a doufali, že práv� on bude Vysvoboditelem. 
Zaslíbení se však nesplnilo.“ (DA 31; TV 19) Slib byl pozd�ji potvrzen Abrahamovi. B�h mu p�ísahal, že 
bude mít syna, jehož prost�ednictvím budou požehnány všechny národy zem� (Gn 22,16–18; Ga 3,16). 
Totéž zaslíbil B�h Davidovi. �ekl mu, že jeho potomek bude Božím Synem a stane se spravedlivým vlád-
cem nad všemi králi zem� (2S 7,12–14; Ž 89,27–29). Co si však Adam s Evou, Abraham ani David pravd�-
podobn� nikdy nep�edstavovali, bylo, že jejich Synem a Vykupitelem bude sám B�h. 
 

� Osnova lekce: 
   Tato lekce zam��í naši pozornost na úvodní chvalozp�v o Ježíši, „Božím Synu“, který nacházíme     
v prvních p�ti verších první kapitoly listu Žid�m. Budeme p�emýšlet nad tím, �ím je tento „Syn“ tak 
jedine�ný, že jeho p�íchod do našeho sv�ta p�ekonal vše, co lidstvo do té doby zažilo. 
 

• Žd 1:1.2: B�h k sv�tu promluvil „v posledních dnech“ (ned�le) 
• Žd 1:1–4: B�h k sv�tu promluvil „skrze Syna“ (pond�lí) 
• Žd 1:2.3: Tento Syn je „odleskem Boží slávy“ (úterý) 
• Žd 1:2.3: Tento Syn je p�vodcem stvo�ení (st�eda) 
• Žd 1:4.5: Tento Syn má jedine�ný vztah k Otci (�tvrtek) 
 

NE 9. ledna – V POSLEDNÍCH DNECH 
Žd 1:1.2  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase 
k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky.“ 
Nu  24:14-19  „14A te� tedy jdu ke svému lidu. Ale ješt� ti sd�lím, co tento lid v budoucnu u�iní tvému 
lidu.“ 15I pronesl svou pr�pov��: „Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnoz�ivého, 16výrok toho, 
jenž slyší �e� Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž mívá vid�ní od Všemocného; když upadá do 
vytržení , má odkryté o�i. 17Vidím jej, ne však p�ítomného, hledím na n�j, ne však zblízka. Vyjde hv�zda    
z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, tém� všech Šétovc�. 18Bude podroben i Edóm, 
podroben bude Seír , Jákobovi nep�átelé. Izrael si povede zdatn�. 19Panovat bude ten , jenž vzejde z Jáko-
ba, a zahubí toho, kdo vyvázne z m�sta.““ 
Iz 2:2.3  „2I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude ty�it nad vrcholy hor, bude 
povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. 3Mnohé národy p�jdou a budou se 
pobízet: „Poj�te, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás u�it svým cestám 
a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ 
Dt 4:30.31  „30Ve svém soužení, až t� v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu,        
a budeš ho poslouchat. 31Vždy� Hospodin, tv�j B�h, je B�h milosrdný, nenechá t� klesnout a nep�ipustí tvou zkázu, neza-
pomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil p�ísahou.“ 
Jr 23:20  „Hospodin�v hn�v se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní zám�ry jeho srdce. V posledních dnech to ur�it� 
pochopíte.“ 
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Da 8:17  „P�išel tedy tam, kde jsem stál; zatímco p�icházel, byl jsem ohromen a padl jsem tvá�í k zemi . �ekl mi: „Po-
chop, lidský synu, že to vid�ní se týká doby konce.““ 
Da 12:4  „A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zape�e� tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmaten� pobíhat, 
ale poznání se rozmnoží.“ 
Ko 2:15  „Tak odzbrojil a ve�ejn� odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vít�zství.“ 
J 12:32  „A já, až budu vyvýšen ze zem�, p�itáhnu všecky k sob�.“ 
1K 15:20  „Avšak Kristus byl vzk�íšen jako první z t�ch, kdo zesnuli.“ 
Mt 27:51-53  „51A hle, chrámová opona se roztrhla vp�li odshora až dol�, zem� se zat�ásla, skály pukaly, 52hroby se 
otev�ely a mnohá t�la zesnulých svatých byla vzk�íšena; 53vyšli z hrob� a po jeho vzk�íšení vstoupili do svatého m�sta      
a mnohým se zjevili.“ 
Iz 65:17  „Hle, já stvo�ím nová nebesa a novou zemi. V�ci minulé nebudou p�ipomínány, nevstoupí na mysl.“ 
Da 2:44  „Ve dnech t�ch král� dá B�h nebes povstat království, které nebude zni�eno nav�ky, a to království nebude 
p�edáno jinému lidu. Rozdrtí a u�iní konec všem t�m královstvím, avšak samo z�stane nav�ky.“ 
Mt 12:28-30  „28Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. 29Což m�že n�kdo 
vejít do domu silného muže a uloupit jeho v�ci, jestliže d�íve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho d�m. 30Kdo 
není se mnou, je proti mn�; a kdo se mnou neshromaž�uje, rozptyluje.“ 
L 10:18-20  „18�ekl jim: „Vid�l jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. 19Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech          
a štírech a po veškeré síle nep�ítele, takže vám v ni�em neuškodí. 20Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; 
radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.““ 
 

PO 10. ledna – B�H K NÁM PROMLUVIL PROST�EDNICTVÍM SVÉHO SYNA 
Žd 1:1-4  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase 
k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky. 3On, odlesk 
Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od h�ích�, 
usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 4a stal se o to vznešen�jším než and�lé, o� je p�evyšuje 
jménem, které mu bylo dáno.“ 
Žd 2:10  „Bylo p�irozené, že B�h, pro n�hož je vše a skrze n�hož je vše, p�ivedl mnoho syn� k sláv�, když skrze utrpení 
u�inil dokonalým p�vodce jejich spásy.“ 
Žd 6:20  „Kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kn�z na v�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Zj 3:21  „Kdo zvít�zí, tomu dám usednout se mnou na tr�n, tak jako já jsem zvít�zil a usedl s Otcem na jeho tr�n.“ 
 

ÚT 11. ledna – JEŽÍŠ JE ODLESKEM BOŽÍ SLÁVY 
Žd 1:2.3  „2V tomto posledním �ase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho           
a skrze n�hož stvo�il i v�ky. 3On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slo-
vem.“ 
Žd 1:3 �SP  „On je zá�í jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal 
o�išt�ní od našich h�ích�, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.“ 
Ex 24:16.17  „16A Hospodinova sláva p�ebývala na ho�e Sínaji a oblak ji p�ikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal 
Hospodin na Mojžíše zprost�ed oblaku. 17Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelc� jako stravující ohe� na vrcholku 
hory.“ 
Ž 4:7  „Mnozí �íkají: „Kdo nám dá užít dobrých v�cí?“ Avšak nad námi a� vzejde jas tvé tvá�e, Hospodine!“ 
Ž 36:10  „U tebe je pramen žití, když ty jsi nám sv�tlem, spat�ujeme sv�tlo.“ 
Ž 89:16  „Blaze lidu, který zná vít�zný hlahol, který chodí ve sv�tle tvé tvá�e, Hospodine.“ 
Ex 16:7  „A ráno spat�íte Hospodinovu slávu, a�koli slyšel vaše reptání proti sob�. Co jsme my, že reptáte proti nám?“ 
Lv 9:23  „Mojžíš s Áronem nato vešli do stanu setkávání. Když vyšli, dali lidu požehnání. Vtom se ukázala všemu lidu 
Hospodinova sláva.“ 
Nu 14:10  „Celá pospolitost však k�i�ela, aby je ukamenovali. Vtom se všem Izraelc�m ukázala p�i stanu setkávání 
Hospodinova sláva.“ 
J 1:6-9.14-18  „6Od Boha byl poslán �lov�k, jménem Jan. 7Ten p�išel proto, aby vydal sv�dectví o tom sv�tle, aby všichni 
uv��ili skrze n�ho. 8Jan sám nebyl tím sv�tlem, ale p�išel, aby o tom sv�tle vydal sv�dectví. 9Bylo tu pravé sv�tlo, které 
osv�cuje každého �lov�ka; to p�icházelo do sv�ta. 
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14A Slovo se stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 
milosti a pravdy. 15Jan o n�m vydával sv�dectví a volal: „To je ten, o n�mž jsem �ekl: P�ichází za mnou, ale je v�tší, 
protože tu byl d�íve než já.“ 16Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 17Nebo� Zákon byl dán 
skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18Boha nikdy nikdo nevid�l; jednorozený Syn, který je v náru�í 
Otcov�, nám o n�m �ekl.“ 
2K 4:6  „Nebo� B�h, který �ekl ‚ze tmy a� zazá�í sv�tlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat sv�tlo své slávy ve tvá�i 
Kristov�.“ 
Mt 17:2  „A byl prom�n�n p�ed jejich o�ima; jeho tvá� zá�ila jako slunce a jeho šat byl oslniv� bílý. 
Gn 1:26  „I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují nad mo�skými rybami 
a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.““ 
J 14:9  „Ježíš mu odpov�d�l: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty m� neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy m�žeš 
�íkat: Ukaž nám Otce?“ 
 

ST 12. ledna – PROST�EDNICTVÍM JEŽÍŠE B�H STVO�IL SV�T 
Žd 1:2.3  „2V tomto posledním �ase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho           
a skrze n�hož stvo�il i v�ky. 3On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slo-
vem. Když dokonal o�išt�ní od h�ích�, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“ 
Iz 44:24  „Toto praví Hospodin, tv�j vykupitel, který t� vytvo�il v život� matky: „Já jsem Hospodin, já ko-
nám všechno: sám nebesa roztahuji, p�eklenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?““ 
Iz 45:18  „Toto praví Hospodin, stvo�itel nebe, onen B�h, jenž vytvo�il zemi, jenž ji u�inil, ten, jenž ji upevnil na pilí�ích ; 
nestvo�il ji, aby byla pustá, vytvo�il ji k obývání: „Já jsem Hospodin a jiného už není.““ 
Neh 9:6  „Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi u�inil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, 
mo�e i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš p�i život� a nebeské zástupy se ti klan�jí.“ 
Žd 1:10  „A dále: ‚Ty, Pane, jsi na po�átku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.‘“ 
Ž 102:25-27  „25Pravím: Bože m�j, uprost�ed mých dn� m� odtud neber! Z pokolení do pokolení p�jdou tvá léta. 26Dávno 
jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. 27Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vym�níš je 
jako šat a vše se zm�ní.“ 
Žd 2:10  „Bylo p�irozené, že B�h, pro n�hož je vše a skrze n�hož je vše, p�ivedl mnoho syn� k sláv�, když skrze utrpení 
u�inil dokonalým p�vodce jejich spásy.“ 
Žd 4:13  „Není tvora, který by se p�ed ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno p�ed o�ima toho, jemuž se budeme ze 
všeho odpovídat.“ 
Iz 44:25-28  „25Hospodin ruší znamení žvanil� a z v�štc� �iní pomatence, obrací mudrce nazp�t a jejich poznání mate. 
26Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví: „Budeš osídlen!“           
a judským m�st�m: „Budete zbudována! Pozvednu jej z trosek.“ 27Hlubin� on praví: „Vyschni! Vysuším tvé vodní prou-
dy.“ 28O Kýrovi praví: „ Hle , m�j pastý�. Vyplní každé mé p�ání. �ekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘ A chrámu: 
‚Budeš založen!‘““ 
Ko 1:17  „On p�edchází všechno, všechno v n�m spo�ívá.“ 
Sk 27:14-17  „14Ale zanedlouho se p�ihnal z Kréty bou�livý vítr od severovýchodu 15a op�el se do lodi tak, že ji nemohli 
ovládat. Nechali jsme se jím tedy unášet. 16Když jsme se dostali do záv�t�í ostr�vku, který se jmenoval Kauda, museli jsme 
vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný �lun na palubu. 17Pak lodníci zabezpe�ili lo� tím, že ji p�evázali. Báli 
se, aby nenajeli na Syrtskou m�l�inu, a tak stáhli plachty a nechali se unášet v�trem.“ 
2Pt 1:21  „Nikdy totiž nebylo vy��eno proroctví z lidské v�le, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od 
Boha.“ 
2Pt 1:21 �SP  „Nebo� proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské v�le, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní 
od Boha.“ 
Sk 17:28  „‚Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: ‚Vždy� jsme jeho d�ti.‘“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Nau�ili jsme se, že lepší porozum�ní Ježíšovým slov�m a skutk�m nám také pom�že lépe porozum�t Bohu 
Otci. Jak prakticky by m�lo porozum�ní Ježíši obohatit váš vztah s Otcem? 
 

2. Dozv�d�li jsme se, že zp�sob, jakým B�h mluvil s Ježíšem a jak se k n�mu choval, je zp�sob, jakým chce 
mluvit i s námi a jak se k nám chová. Co nám to �íká o tom, jak bychom se m�li my chovat k druhým? 
 

3. P�emýšlejte o d�ležitosti Kristova božství. Co ztrácíme, pokud v��íme, že Ježíš byl stvo�enou bytostí, jako 
my, jen s tím rozdílem, že ho p�ibili na k�íž? Porovnej tuto myšlenku s faktem, že Kristus je v��ný B�h, který 
sám sebe vydal na smrt. Jaký obrovský rozdíl je mezi t�mito dv�ma pohledy! 
 

4. Mluvte o tom, jak m�žeme Bohu vzdávat �est a slávu. P�e�t�te si Zjevení 14,7. V �em je požadavek vzdát 
Bohu �est sou�ástí pravdy pro dnešek a poselství t�í and�l�? 
 

Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 
toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 
� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 
Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 
� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 
lásku. 

 
� 
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�T 13. ledna – DNES JSEM T� ZPLODIL 
Žd 1:4.5  „4A stal se o to vznešen�jším než and�lé, o� je p�evyšuje jménem, které mu bylo dáno. 5Komu 
kdy z and�l� B�h �ekl: „Ty jsi m�j Syn, já jsem t� dnes zplodil!“ A jinde se praví: „Já mu budu Otcem 
a on mi bude Synem.““ 
2S 7:12-14  „12Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otc�m, dám po tob� povstat tvému potomku, který vzejde z tvého 
l�na, a upevním jeho království. 13Ten vybuduje d�m pro mé jméno a já upevním jeho královský tr�n nav�ky. 14Já mu 
budu Otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli �lov�ka.“ 
Ž 2:7.8  „7P�ednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi �ekl: „Ty jsi m�j syn, já jsem t� dnes zplodil. 8Požádej, a národy ti 
p�edám do d�dictví, v trvalé vlastnictví i dálavy zem�.““ 
L 1:31.32  „31Hle, po�neš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán 
B�h mu dá tr�n jeho otce Davida.“ 
Ž 89:28  „Já ho u�iním prvorozeným, nejvyšším nad králi zem�.“ 
� 1:3.4  „3Evangelia o jeho Synu, který t�lem pocházel z rodu Davidova, 4ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání 
uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu.“ 
Sk 13:32.33  „32My vám p�inášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotc�m, 33splnil B�h nám, jejich d�tem,         
a vzk�ísil Ježíše; vždy� je o n�m psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi m�j Syn, já jsem t� dnes zplodil.‘“ 
Mt 3:17  „A z nebe promluvil hlas: „Toto je m�j milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.““ 
Mt 17:5  „Ješt� nedomluvil, a hle, sv�tlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest m�j milovaný Syn, kterého 
jsem si vyvolil; toho poslouchejte.““ 
Žd 7:3  „Je bez otce, bez matky, bez p�edk�, jeho dny nemají po�átek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu 
Božímu z�stává kn�zem navždy.“ 
Žd 13:8  „Ježíš Kristus je tentýž v�era i dnes i na v�ky.“ 
 

PÁ 14. ledna – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�íchod Ježíše jako Božího Syna na tuto zemi splnil n�kolik rolí sou�asn�. Ježíš v první �ad� p�išel proto, 
aby nám jako Boží Syn zjevil Otce. Svými �iny a slovy nám ukázal, jaký Otec je, pro� mu m�žeme d�v��o-
vat a poslouchat ho. 
   Ježíš p�išel i jako slíbený potomek David�v, Abraham�v a Adam�v, jehož prost�ednictvím B�h podle 
zaslíbení porazí nep�ítele a p�evezme vládu nad sv�tem. Ježíš tedy p�išel zaujmout místo Adama jako první-
ho �lov�ka a splnit p�vodní zám�r, který B�h s lidmi m�l (Gn 1,26–28; Ž 8,4–9). Ježíš se také stal spraved-
livým vládcem, kterého B�h tomuto sv�tu zaslíbil. 
   „Slova: ‚Ty jsi m�j milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil‘, která zazn�la u Jordánu, se vztahují na celé lid-
stvo. B�h promluvil k Ježíši jako k našemu zástupci. Nezavrhl nás pro naše h�íchy a slabosti, ale ukázal, že 
mu na nás záleží. Ud�lil nám milost ve svém Nejmilejším (Ef 1,6). Sláva, která spo�inula na Kristu, je 
d�kazem Boží lásky k nám. [...] Budeme-li chtít p�ekonat pokušení a prosit Boha o pomoc, spo�ine i na nás 
sv�tlo, které se z otev�ených nebeských bran sneslo na Spasitele. Hlas, který oslovil Ježíše, promlouvá ke 
každému v��ícímu: ‚Ty jsi mé milované dít�, v tob� se mi zalíbilo.‘“ (DA 113; TV 66) 
Gn 1:26-28  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují nad mo�skými 
rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 27B�h stvo�il 
�lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvo�il. 28A B�h jim požehnal        
a �ekl jim: „Plo�te a množte se a napl�te zemi. Podma�te ji a panujte nad mo�skými rybami, nad nebeským ptactvem, 
nade vším živým, co se na zemi hýbe.““ 
Ž 8:4-9  „4Vidím tvá nebesa, dílo tvých prst�, m�síc a hv�zdy, jež jsi tam upevnil: 5Co je �lov�k, že na n�ho pamatuješ, 
syn �lov�ka, že se ho ujímáš? 6Jen mali�ko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a d�stojností. 7Sv��uješ 
mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: 8všechen brav a skot a také polní zví�ata 9a ptactvo nebes-
ké a mo�ské ryby, i netvora , který se prohání po mo�ských stezkách.“ 
Ef 1:5.6  „5Ve své lásce nás p�edem ur�il, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista p�ijati za syny      
6a chválili slávu jeho milosti, kterou nám ud�lil ve svém Nejmilejším.“ 
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