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� Texty na tento týden - Žd 12:18–29; 13:15.16 
 

� Základní verš 
„Bu�me vd��ni za to, že dostáváme neot�esitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí,     
s bázní a úctou.“ (Žd 12:28) 
 

   Text Žd 12,18–29 je vyvrcholením listu. Shrnuje myšlenky, o kterých se mluvilo, a opakuje hlavní téma 
napsané na za�átku listu: B�h k nám promluvil prost�ednictvím svého Syna a my mu máme v�novat mimo-
�ádnou pozornost (Žd 1,1.2; Žd 12,25). Text Žd 12,22–24 zam��uje pozornost na skute�nost, že Ježíš je 
prost�edníkem nové smlouvy a jeho krev dává spasení. Nebeské zástupy oslavují Ježíšovu kn�žskou a krá-
lovskou službu, kterou koná v náš prosp�ch. List Žid�m 12,25–29 obsahuje také poslední a vrcholnou 
výzvu: P�ichází Boží soud. Boží nep�átelé budou zni�eni, ale Boží lid bude ospravedln�n a obdrží království 
(Žd 12,28.29). 
   Záv�r listu potvrzuje d�ležitost Ježíšovy smrti na k�íži a sm��uje pozornost v��ících k dovršení Ježíšova 
vít�zství p�i druhém p�íchodu. Pavel použil obraz z Da 7. kapitoly, aby �tená��m p�ipomn�l, že Ježíš dostal 
království od Boha, soudce (Da 7,9–14), a chystá se o toto království pod�lit s v��ícími, „svatými Nejvyšší-
ho“, kte�í ho budou vlastnit na v�ky v�k� (Da 7,18). 
 

� Osnova lekce: 
   V této p�edposlední lekci se blíže podíváme na krásnou nad�ji a vizi budoucnosti, kterou nám podle 
listu Žid�m p�ináší Kristus a jeho ob��. 
 

• Žd 12:22–24: Radostná oslava vít�zství (ned�le) 
• Žd 12:22–24: Radostná oslava Božího soudu (pond�lí) 
• Žd 12:25–27: Porážka zla a nep�átel (úterý) 
• Žd 12:26–29: Obnova a nový domov (st�eda) 
• Žd 12:28; 13:15.16: Radostné projevy vd��nosti (�tvrtek) 
 

NE 13. b�ezna – P�IŠLI JSTE K HO�E SIÓN 
Žd 12:22-24  „22Vy stojíte p�ed horou Siónem a m�stem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, p�ed 
nes�etným zástupem and�l� 23a slavnostním shromážd�ním církve prvorozených, jejichž jména jsou 
zapsána v nebi, a p�ed Bohem, soudcem všech, a p�ed zesnulými spravedlivými, kte�í již dosáhli cíle,     
24a p�ed Ježíšem, prost�edníkem nové smlouvy, a p�ed jeho krví, která nás o�iš�uje, nebo� volá naléhav�-
ji než krev Ábelova.“ 
Ex 32:32  „M�žeš jim ten h�ích ješt� odpustit? Ne�li, vymaž m� ze své knihy, kterou píšeš!“ 
Ž 56:9  „Denn� p�ekrucují moje slova, vymýšlejí na m� kdeco zlého.“ 
Da 12:1  „V oné dob� povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát p�i synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké 
nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné dob� bude vyprošt�n tv�j lid, každý, kdo je zapsán v Knize.“ 
Mal 3:16  „Tehdy ti, kte�í se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla p�ed ním sepsá-
na pam�tní kniha se jmény t�ch, kte�í se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno.“ 
L 10:20  „Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ 
Zj 13:8  „Budou p�ed ní klekat všichni obyvatelé zem�, jejichž jména nejsou od stvo�ení sv�ta zapsána v knize života,      
v knize toho zabitého Beránka.“ 
Zj 17:8  „Ta dravá šelma, kterou jsi vid�l, byla a není; vystoupí ješt� z propasti, ale p�jde do záhuby. A užasnou ti oby-
vatelé zem�, jejichž jméno není od založení sv�ta zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase 
bude.“ 
Žd 1:6  „A když chce uvést Prvorozeného do sv�ta, praví op�t: `A� se mu pokloní všichni and�lé Boží!“ 
Fp 3:20  „My však máme ob�anství v nebesích, odkud o�ekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.“ 
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PÁ 18. b�ezna – PODN	TY K ZAMYŠLENÍ 
   „V tomto tisíciletém období mezi prvním a druhým vzk�íšením bude probíhat soud nad bezbožnými. 
Apoštol Pavel hovo�í o tomto soudu jako o události, ke které dojde po druhém Kristov� p�íchodu. ‚Nevy-
slovujte proto soudy p�ed�asn�, dokud Pán nep�ijde. On vynese na sv�tlo to, co je skryto ve tm�, a zjeví 
zám�ry srdcí‘ (1K 4,5). Prorok Daniel napsal, že když p�išel V�kovitý, ‚soud byl p�edán svatým Nejvyšší-
ho‘ (Da 7,22). V té dob� budou spravedliví panovat jako Boží králové a kn�ží. Apoštol Jan v knize Zjevení 
napsal: ‚Vid�l jsem tr�ny a na nich usedli ti, jimž byl sv��en soud.‘ ‚B�h a Kristus je u�iní svými kn�žími   
a budou s ním kralovat po tisíc let‘ (Zj 20,4.6). Práv� v této dob� ‚Boží lid bude soudit sv�t‘, jak p�edpov�-
d�l apoštol Pavel (1K 6,2). Vykoupení budou spolu s Kristem soudit bezbožné, jejich �iny budou porovná-
vat s knihou zákona, s Biblí, a každý p�ípad rozhodnou podle toho, jak onen �lov�k na sv�t� žil. Pak každé-
mu vym��í trest podle jeho �in� a zaznamenají jej k jeho jménu v knize smrti. 
   Kristus a jeho lid budou soudit také satana a and�ly, kte�í se p�idali k satanovi. Apoštol Pavel napsal: 
‚Nevíte, že budeme soudit and�ly?‘ (1K 6,3). A Juda prohlásil, že ‚and�ly, kte�í si nezachovali své vznešené 
postavení, ale opustili ur�ené místo, drží ve v��ných poutech v temnot� pro veliký den soudu‘ (Ju 1,6).“ 
(GC 660, 661; VDV 424) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Co �íká ú�ast svatých na soudu bezbožných (1K 6,3; Ju 1,6) o Bohu a o tom, jak jasn� a otev�en� nám 
ukáže svou dobrotu a poctivost p�i vypo�ádávání se s h�íchem a zlem? 
 

2. P�e�t�te si Ex 32,32; Ž 56,9; Ž 69,29; Ž 139,16; Iz 4,3; Da 12,1; Mal 3,16; L 10,20; Zj 13,8 a Zj 17,8. 
Toto jsou odkazy na to, co píše Bible o Božích knihách v nebesích. Co je zapsáno v t�chto knihách? Pro� je 
d�ležité, aby si B�h nap�íklad zaznamenal naše slzy (Ž 56,9)? Pokud B�h ví všechno, jaký je pak smysl 
takových knih nebo záznam�? 
 

3. Je d�ležité, že list Žid�m kon�í své argumenty p�ipomínkou zaslíbení z Da 7? Pro� jsou takové odkazy 
d�ležité v kontextu Ježíšovy služby v nebeské svatyni? Co nás Da 7 u�í o konci všech pozemských a padlých 
v�cí? 
 

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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Žd 12:23 �SP  „Církvi prvorozených, kte�í jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duch�m spravedlivých, 
kte�í jsou u�in�ni dokonalými.“ 
Žd 12:9 �SP  „Také v našich t�lesných otcích jsme m�li vychovatele a m�li jsme je v úct�. Nebudeme mnohem více pod-
dáni Otci duch�, abychom žili?“ 
Žd 1:5-14  „5 Komu 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.´ 6 A když chce uvést Prvorozeného do sv�ta, praví op�t: `A� se mu pokloní všichni and�lé Boží!´       
7 O and�lích je �e�eno: `Jeho and�lé jsou vanutí v�tru a jeho služebníci plápolající ohe�.´ 8 O Synovi však: `Tv�j tr�n, 
Bože, je na v�ky v�k� a žezlo práva je žezlem tvého království, 9 Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto   
pomazal t�, Bože, B�h tv�j olejem radosti nad všechny tvé druhy.´ 10 A dále: `Ty, Pane, jsi na po�átku založil zemi,          
i nebesa jsou dílem tvých rukou. 11 Ona pominou, ty však z�stáváš; nebesa zvetšejí jako od�v, 12 svineš je jako pláš� a jako 
šat se zm�ní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´ 13 Kterému z and�l� kdy �ekl: `Usedni po mé pravici, dokud 
ti nedám nep�átele za podnož tvého tr�nu!´ 14 Což není každý and�l jen duchem, vyslaným k služb� t�m, kdo mají dojít 
spasení?“ 
Ž 2:6.7  „6 "Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté ho�e!" 7 P�ednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi 
�ekl: "Ty jsi m�j syn, já jsem t� dnes zplodil.“ 
Ž 110:1-4  „1 David�v, žalm. Výrok Hospodin�v mému pánu: "Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nep�átele za 
podnoží k nohám." 2 Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprost�ed svých nep�átel! 3 Tv�j lid p�ijde dobro-
voln� v den, kdy pohotovost svoláš; v nádhe�e svatyn� jak rosa z l�na úsvitu se objeví tvé mužstvo. 4 Hospodin p�ísahal    
a nebude želet: Ty jsi kn�z nav�ky podle Malkísedekova �ádu.“ 
Ž 102:19-25  „19 Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvo�en, chválil Hospodina, 20 že pohled�l ze svých 
svatých výšin, že Hospodin shlédl z nebe na zem, 21 vyslyšel sténání v�z��, osvobodil syny smrti, 22 aby na Sijónu vypráv�-
li o Hospodinov� jménu, aby v Jeruzalém� ší�ili jeho chválu, 23 až se tam shromáždí v jedno národy a království a budou 
sloužit Hospodinu. 24 Na té cest� poko�il mou sílu a moje dny zkrátil. 25 Pravím: Bože m�j, uprost�ed mých dn� m� odtud 
neber! z pokolení do pokolení p�jdou tvá léta.“ 
Žd 5:6  „A na jiném míst� �íká: `Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchisedechova.“ 
Žd 7:11-22  „11 Kdyby služba levitských kn�ží, která vedla lid k poslušnosti zákona, p�inesla dokonalost, na� by ješt� bylo 
t�eba ustanovovat jiného kn�ze podle �ádu Melchisedechova, a nez�stat p�i kn�žství podle �ádu Áronova? 12 Avšak m�-
ní�li se kn�žství, nutn� nastává i zm�na zákona. 13 A ten, na n�jž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z n�hož 
nikdo nekonal službu u oltá�e. 14 Je dob�e známo, že náš Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kn�žích z tohoto 
pokolení. 15 To vše je ješt� z�ejm�jší, když podobn� jako Melchisedech je ustanoven jiný kn�z 16 ne podle zákona o t�les-
ném p�vodu, nýbrž na základ� svého nepomíjejícího života, 17 jak se o n�m sv�d�í: `Ty jsi kn�z nav�ky podle �ádu Melchi-
sedechova.´ 18 Tím se ovšem ruší p�edchozí p�íkaz jako neú�inný a neužite�ný � 19 zákon totiž nic nep�ivedl k dokonalosti � 
avšak na jeho místo p�ichází lepší nad�je, jejíž mocí p�istupujeme až k Bohu. 20 A navíc se to nestalo bez p�ísahy. Levité 
se totiž stávali kn�žími bez Boží p�ísahy. 21 Ježíš však se jím stal s p�ísahou; vždy� mu bylo �e�eno: `Hospodin p�ísahal     
a nebude toho litovat: Ty jsi kn�z nav�ky.´ 22 Proto se Ježíš stal ru�itelem lepší smlouvy.“ 
 

PO 14. b�ezna – B�H – SOUDCE VŠECH 
Žd 12:22-24  „22Vy stojíte p�ed horou Siónem a m�stem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, p�ed 
nes�etným zástupem and�l� 23a slavnostním shromážd�ním církve prvorozených, jejichž jména jsou 
zapsána v nebi, a p�ed Bohem, soudcem všech, a p�ed zesnulými spravedlivými, kte�í již dosáhli cíle, 24a 
p�ed Ježíšem, prost�edníkem nové smlouvy, a p�ed jeho krví, která nás o�iš�uje, nebo� volá naléhav�ji 
než krev Ábelova.“ 
Da 7:9.10.13-22  „9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho 
hlavy jako �istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe�. 10�eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, 
tisíce tisíc� sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl soud a byly otev�eny knihy. […] 13Vid�l jsem    
v no�ním vid�ní, hle, s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel až k V�kovitému, p�ivedli ho k n�mu.        
14A byla mu dána vlada�ská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností a jazyk�. Jeho vla-
da�ská moc je moc v��ná, která nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ 15M�j duch, m�j, Daniel�v, byl uvnit� své 
schránky zmatený a vid�ní, která mi prošla hlavou, m� naplnila hr�zou. 16P�istoupil jsem k jednomu z t�ch, kte�í tam 
stáli, a prosil jsem ho o hodnov�rný výklad toho všeho. �ekl mi to a oznámil mi výklad té v�ci: 17„Ta �ty�i veliká zví�ata, 
to �ty�i králové povstanou v zemi. 
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18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na v�ky, totiž až na v�ky v�k�.“ 19Cht�l jsem 
mít jistotu o tom �tvrtém zví�eti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimo�ádn� strašné: m�lo železné zuby, 
bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama, 20i o deseti rozích, které m�lo na hlav�, a o dalším, 
který vyrostl a p�ed nímž t�i spadly, totiž o tom rohu, který m�l o�i a ústa mluvící troufale a jevil se v�tší než ostatní. 
21Vid�l jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a p�emáhal je, 22až p�išel V�kovitý a soud byl p�edán svatým Nejvyššího; 
nadešla doba a království dostali do držení svatí.“ 
Žd 12:28.29  „28 Bu	me vd��ni za to, že dostáváme neot�esitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí,      
s bázní a úctou. 29 Vždy� `náš B�h je ohe� stravující´.“ 
Žd 2:5.6.9.10  „5 And�l�m B�h také nepod�ídil budoucí sv�t, o n�mž mluvíme, 6 kdežto o Synu je na jednom míst� �e�eno: 
`Co je �lov�k, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn �lov�ka, že na n�j hledíš? […]9 Ale vidíme toho, který byl nakrátko posta-
ven níže než and�lé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; nebo� m�l z milosti Boží zakusit smrt za 
všecky. 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.“ 
Zj 13  „1 Tu jsem vid�l, jak se z mo�e vyno�ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t�ch rozích deset králov-
ských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem vid�l, byla jako levhart, její nohy jako tlapy 
medv�da a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i tr�n i velikou moc. 3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smr-
teln� ran�ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem� v obdivu šla za tou šelmou; 4 klekali p�ed drakem, protože dal té šelm� 
svou moc, a klekali také p�ed šelmou a volali: "Kdo se m�že rovnat té dravé šelm�, kdo se odváží s ní bojovat?" 5 A bylo jí 
dáno, aby mluvila pyšn� a rouhav� a m�la moc po �ty�icet dva m�síce. 6 A tak otev�ela ústa a rouhala se Bohu, jeho 
jménu i jeho p�íbytku, všem, kdo p�ebývají v nebi. 7 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít�zila. 
Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 8 budou p�ed ní klekat všichni obyvatelé zem�, jejichž 
jména nejsou od stvo�ení sv�ta zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. 9 Kdo má uši, slyš! 10 Kdo má jít do 
zajetí, p�jde do zajetí. Kdo má zem�ít me�em, musí me�em zem�ít. Te	 musí Boží lid osv�d�it trp�livost a víru. 11 Vtom 
jsem vid�l jinou šelmu, jak vyvstala ze zem�: m�la dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Z pov��ení té první 
šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali p�ed první šelmou, které se zahojila její smrtel-
ná rána. 13 A �iní veliká znamení, dokonce i ohe� z nebe nechá p�ed zraky lidí sestoupit na zem. 14 Bylo jí dáno d�lat 
znamení ke cti první šelmy a svád�t jimi obyvatele zem�; rozkazuje obyvatel�m zem�, aby postavili sochu té šelm�, která 
byla smrteln� zran�na me�em, a p�ece z�stala naživu. 15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha 
mluvila a vydala rozkaz, že zem�ou všichni, kdo p�ed ní nepokleknou. 16 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, 
svobodné i otroky, aby m�li na pravé ruce nebo na �ele cejch, 17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není ozna�en 
jménem té šelmy nebo �íslicí jejího jména. 18 To je t�eba pochopit: kdo má rozum, a� se�te �íslice té šelmy. To �íslo 
ozna�uje �lov�ka, a je to �íslo šest set šedesát šest.“ 
Zj 14:6.7  „6 Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m 
zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7 Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina 
jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod."“ 
Dt 32:36  „Hospodin sv�j lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit, až uz�í, že ubývá sil, že je konec se zajatým i se 
zanechaným.“ 
1Pa 16:33-35  „33Tehdy zaplesají stromy v lese vst�íc Hospodinu, že p�ichází soudit zemi. 34Chválu vzdejte Hospodinu, 
protože je dobrý, jeho milosrdenství je v��né. 35Rcete: „Zachra� nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás           
z pronárod�; tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme t� chválit chvalozp�vem.“ 
 

ÚT 15. b�ezna – ZAT�ESE NEBEM A ZEMÍ 
Žd 12:25-27  „25Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli 
tlumo�níka Božích p�íkaz� na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví           
z nebe. 26Jeho hlas tehdy zat�ásl zemí, nyní však slibuje: „Ješt� jednou ot�esu“ nejen „zemí“, nýbrž          
i „nebem“. 27T�mito slovy nazna�uje, že ot�ese vším stvo�ením a prom�ní je, aby z�stalo jen to, co je 
neot�esitelné.“ 
Ag 2:6-9.20-22  „6Toto praví Hospodin zástup�: Ješt� jednou, a bude to brzy, ot�esu nebem i zemí, mo�em i souší. 
7Ot�esu všemi pronárody, a p�ijdou s tím nejvzácn�jším, co mají; a naplním tento d�m slávou, praví Hospodin zástup�. 
8Mé je st�íbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástup�. 9Sláva tohoto nového domu bude v�tší nežli prvního, praví Hos 
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mn�li, a� vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. 23Mne oslaví ten, kdo p�inese ob�� dík�, ten, kdo jde mou cestou; tomu 
dám zakusit Boží spásu.““ 
 
Iz 1:11-17  „11 K �emu je mi množství vašich ob�tních hod�, praví Hospodin. P�esytil jsem se zápalných ob�tí beran�       
i tuku vykrmených dobyt�at, nemám zájem o krev bý�k�, beránk� a kozl�. 12Že se mi chodíte ukazovat! Kdo po vás chce, 
abyste šlapali má nádvo�í? 13Nep�inášejte už šalebné ob�tní dary, kou� kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpo�in-
ku a svolaná shromážd�ní; ni�emnost a slavnostní shromážd�ní, to nemohu vystát. 14Z duše nenávidím vaše novoluní        
a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vy�erpán, když je musím snášet. 15Když rozprostíráte své dlan�, zakrývám si p�ed 
vámi o�i. A� se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. 16Omyjte se, o�is�te se, odkli	te mi své zlé skutky    
z o�í, p�esta�te páchat zlo. 17U�te se �init dobro. Hledejte právo, zakro�te proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, 
ujímejte se p�e vdovy.“ 
Žd 3:1  „Proto, brat�í, vy, kte�í jste svatí a máte ú�ast na nebeském povolání, hle	te na apoštola a velekn�ze našeho 
vyznání, Ježíše.“ 
Žd 4:14  „Protože máme mocného velekn�ze, který vstoupil až p�ed Boží tvá�, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme.“ 
Žd 10:23  „Držme se neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
Žd 6:10-12  „10 B�h není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se �inem své lásky k n�mu p�iznali, když jste slouži-
li a ješt� sloužíte brat�ím. 11 Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vid�t neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní 
naše nad�je; 12 proto neochabujte, ale vezm�te si za vzor ty, kdo pro víru a trp�livost mají podíl na zaslíbení.“ 
Žd 13:1.2  „1 Bratrská láska a� trvá; 2 s láskou p�ijímejte i ty, kdo p�icházejí odjinud � tak n�kte�í, aniž to tušili, m�li za 
hosty and�ly.“ 
Žd 10:10-14.19-23  „10 Tou v�lí jsme posv�ceni, nebo� Ježíš Kristus jednou provždy ob�toval své t�lo. 11 Každý kn�z stojí 
a koná denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit h�íchy. 12 Kristus však 
p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13 a hledí vst�íc tomu, `až mu budou nep�átelé dáni za 
podnož jeho tr�nu´. 14 Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cuje. […] 19 Protože Ježíš ob�toval 
svou krev, smíme se, brat�í, odvážit vejít do svatyn� 20 cestou novou a živou, kterou nám otev�el zrušením opony � to jest 
ob�továním svého t�la. 21 Máme�li tedy tak velikého kn�ze nad celým Božím domem, 22 p�istupujme p�ed Boha s opravdo-
vým srdcem a v plné jistot� víry, se srdcem o�išt�ným od zlého sv�domí a s t�lem obmytým �istou vodou. 23 Držme se 
neot�esitelné nad�je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v�rný.“ 
Ex 19:4-6  „4 Vy sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích k�ídlech a p�ivedl vás k sob�. 5Nyní tedy, 
budete-li m� skute�n� poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, t�ebaže 
má je celá zem�. 6Budete mi královstvím kn�ží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k syn�m Izraele.“ 
1Pt 2:9.10  „9 Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn�žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné 
skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv�tla. 10Kdysi jste ‚v�bec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; 
pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.“ 
Zj 1:6  „A u�inil nás královským kn�žstvem Boha, svého Otce � jemu sláva i moc nav�ky. Amen.“ 
Zj 5:10  „A u�inil je královským kn�žstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ 
Žd 13:1-6  „1 Bratrská láska a� trvá; 2 s láskou p�ijímejte i ty, kdo p�icházejí odjinud � tak n�kte�í, aniž to tušili, m�li za 
hosty and�ly. 3 Pamatujte na v�zn�, jako byste byli uv�zn�ni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždy� i vás m�že potkat 
utrpení. 4 Manželství a� mají všichni v úct� a manželé a� jsou si v�rni, nebo� ne�estné a nev�rné bude soudit B�h. 5 Nedej-
te se vést láskou k pen�z�m; bu	te spokojeni s tím, co máte. Vždy� B�h �ekl: `Nikdy t� neopustím a nikdy se t� nez�eknu.´ 
6 Proto smíme �íkat s d�v�rou: `Pán p�i mn� stojí, nebudu se bát. Co mi m�že ud�lat �lov�k?´“ 
Žd 2:11.12  „11 A on, který posv�cuje, i ti, kdo jsou posv�cováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými 
bratry, když �íká: 12 `Budu zv�stovat tvé jméno svým brat�ím, uprost�ed shromážd�ní t� budu chválit.´“ 
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Ž 62:3  „Jen on je má skála, má spása, m�j nedobytný hrad, mnou nikdy nic neot�ese.“ 
 

Ž 112:5.6  „5 Dob�e bývá muži, jenž se smiluje a p�j�í a své v�ci spravuje dle práva: 6 nezhroutí se nikdy, spravedlivý 
z�stane v pam�ti v��n�.“ 
Iz 65:17  „Hle, já stvo�ím nová nebesa a novou zemi. V�ci minulé nebudou p�ipomínány, nevstoupí na mysl.“ 
Zj 21:1-4  „1 A vid�l jsem nové nebe a novou zemi, nebo� první nebe a první zem� pominuly a mo�e již v�bec nebylo.       
2 A vid�l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m�sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev�sta ozdobená pro svého ženicha.   
3 A slyšel jsem veliký hlas od tr�nu: "Hle, p�íbytek Boží uprost�ed lidí, B�h bude p�ebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; 
on sám, jejich B�h, bude s nimi, 4 a set�e jim každou slzu s o�í. A smrti již nebude, ani žalu ani ná�ku ani bolesti už nebu-
de � nebo� co bylo, pominulo."“ 
1Te 4:13-17  „13 Nechceme vás, brat�í, nechat v nev�domosti o úd�lu t�ch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kte�í 
nemají nad�ji. 14 V��íme�li, že Ježíš zem�el a vstal z mrtvých, pak také víme, že B�h ty, kdo zem�eli ve ví�e v Ježíše, p�ive-
de spolu s ním k životu. 15 Toto vám �íkáme podle slova Pán�: My živí, kte�í se do�káme p�íchodu Pán�, zesnulé nep�ede-
jdeme. 16 Zazní povel, hlas archand�la a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zem�eli v Kristu, vstanou 
nejd�íve; 17 potom my živí, kte�í se toho do�káme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzh�ru vst�íc Pánu. A pak už 
navždy budeme s Pánem.“ 
Fp 3:20  „My však máme ob�anství v nebesích, odkud o�ekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.“ 
Žd 1:10-12  „10 A dále: `Ty, Pane, jsi na po�átku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. 11 Ona pominou, ty však 
z�stáváš; nebesa zvetšejí jako od�v, 12 svineš je jako pláš� a jako šat se zm�ní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neusta-
nou.´“ 
Žd 7:3.24  „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. […] 24 Ježíšovo kn�žství však nep�echází na jiného, nebo� on z�stává nav�ky.“ 
Žd 10:34  „Vždy� jste trp�li spolu s uv�zn�nými a s radostí jste snesli i to, že jste byli p�ipraveni o majetek, nebo� víte, že 
máte bohatství lepší a trvalé.“ 
Ž 46:3-6  „3 Proto se bát nebudeme, by� se p�evrátila zem� a základy hor se pohnuly v srdci mo�í. 4 A� si jejich vody hu�í, 
a� se p�ní, a� se hory pro jejich zpupnost t�esou! 5 �eka svými toky oblažuje m�sto Boží, svatyni p�íbytku Nejvyššího.        
6 Nepohne se, B�h je v jeho st�edu, B�h mu pomáhá hned p�i rozb�esku jitra.“ 
Da 7:18  „Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na v�ky, totiž až na v�ky v�k�.“ 
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.“ 
Zj 20:4  „Vid�l jsem tr�ny a na nich usedli ti, jimž byl sv��en soud. Spat�il jsem také ty, kdo byli s�ati pro sv�dectví 
Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli p�ed dravou šelmou ani jejím obrazem a nep�ijali její znamení na �elo ani 
na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“ 
1K 6:3  „Nevíte, že budeme soudit and�ly? Tím spíše v�ci všedního života!“ 
Ef 4:14  „Pak už nebudeme nedosp�lí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého u�ení � lidskou falší, chytráctvím 
a lstivým svád�ním k bludu.“ 
 

�T 17. b�ezna – PROJEVY VD	�NOSTI 
Žd 12:28  „Bu�me vd��ni za to, že dostáváme neot�esitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se 
jemu líbí, s bázní a úctou.“  
Žd 13:15.16  „15P�inášejme tedy skrze Ježíše stále ob�� chvály Bohu; naše rty nech� vyznávají jeho 
jméno. 16Nezapomínejme také na dobro�innost a št�drost, takové ob�ti se Bohu líbí.“ 
Ž 50:7-23  „7 Slyš, m�j lide, budu mluvit, Izraeli, sv�d�ím proti tob�, já jsem B�h, tv�j B�h jsem. 8Má žaloba se netýká 
tvých ob�tí, tvé zápaly mám p�ed sebou stále. 9Nevezmu si bý�ka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. 10Všechna lesní zv�� 
mi pat�í i dobytek na tisíci horách, 11v horách vím o každém ptáku, polní hav�� též mám kolem sebe. 12Kdybych m�l hlad, 
ne�eknu si tob�, mn� pat�í sv�t se vším, co je na n�m. 13Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví? 14P�ines 
Bohu ob�� dík� a pl� svoje sliby Nejvyššímu! 15Až m� potom budeš v den soužení volat, já t� ubráním a ty m� budeš 
oslavovat.“ 16Ale svévolníkovi B�h praví: „Na� od�íkáváš má na�ízení, pro� si bereš do úst moji smlouvu? 17Ty p�ec 
nenávidíš káze�, ty má slova za sebe jen házíš. 18Spat�íš zlod�je a b�žíš k n�mu, s cizoložníky máš podíl. 19Ústa prop�j�u-
ješ k zlému, sv�j jazyk jsi sp�áhl se lstí. 20Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. 21To jsi d�lával,    
a já jsem ml�el. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tob� obžalobu. 22Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapo-
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podin zástup�. A na tomto míst� budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástup�.“ […] 20Dvacátého �tvrtého dne toho 
m�síce stalo se slovo Hospodinovo k Ageovi ješt� jednou: 21„�ekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Ot�esu nebem    
i zemí. 22Podvrátím tr�ny všech království a zlomím sílu království pronárod�, p�evrátím v�z i s t�mi, kte�í na n�m jezdí, 
klesnou kon� i s jezdci, každý padne me�em svého bratra.“ 
Ž 96:9.10  „9 V nádhe�e svatyn� se kla�te Hospodinu! Svíjej se p�ed ním, celá zem�! 10 �íkejte mezi pronárody: Hospodin 
kraluje! Pevn� je založen sv�t, nic jím neot�ese. On povede p�i národ� podle práva. 
Ž 99:1  „Hospodin kraluje! Národy trnou. Tr�ní na cherubech! Zem� se zmítá.“ 
Sd 5:4.5  „4Hospodine, když jsi táhl ze Seíru, když jsi vykro�il z Edómského pole, zem� se t�ásla, z nebes kanuly kr�p�je, 
ano, z oblak� kanuly kr�p�je vod. 5Hory se zapotácely p�ed Hospodinem, Bohem ze Sínaje, p�ed Hospodinem, Bohem 
Izraele.“ 
Ž 68:8.9  „8 Bože, když jsi táhl v �ele svého lidu, když jsi krá�el pustým krajem, 9 t�ásla se zem�, kanuly kr�p�je z nebe 
p�ed Bohem ze Sínaje, p�ed Bohem, Bohem Izraele.“ 
Ž 60:4  „Zemí jsi ot�ásl, rozšt�pil jsi ji; scel její trhliny, nebo� se hroutí!“ 
Ž 77:18.19  „18 Z oblak� se lily proudy vod, hrom dun�l v mra�nech, rozlet�ly se tvé šípy. 19 P�ivalilo se tvé hromobití, 
nad sv�tem se rozsvítily blesky, zem� se pohybovala a t�ásla.“ 
Iz 13:13  „Ot�esu totiž nebesy a zem� se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástup� v den jeho planoucího 
hn�vu.“ 
Iz 24:18-23  „18Kdo ute�e p�ed hlu�ícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otev�ou 
se nebeské propusti shora a budou se t�ást základy zem�. 19Zem� se rozlomí, zem� se rozkymácí, zem� se rozpadne. 
20Zem� se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její nev�rnost, i padne a už nepovstane. 
21V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup na výšin� i pozemské krále na zemi. 22Budou sebráni, jako je sebrán v�ze� 
do jámy, a budou zav�eni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potrestáni. 23Zardí se bledá luna, zastydí se žárné 
slunko, až se Hospodin zástup� ujme kralování na ho�e Sijónu a v Jeruzalém� p�ed svými staršími v sláv�.“ 
Žd 2:14-16  „14 Protože sourozence spojuje krev a t�lo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo 
smrtí vládne, totiž 	ábla, 15 a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem p�ed smrtí drženi po celý život v otroctví. 16 Neují-
má se p�ece and�l�, ale `ujímá se potomk� Abrahamových´.“ 
Žd 1:5-14  „5 Komu 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.´ 6 A když chce uvést Prvorozeného do sv�ta, praví op�t: `A� se mu pokloní všichni and�lé Boží!´       
7 O and�lích je �e�eno: `Jeho and�lé jsou vanutí v�tru a jeho služebníci plápolající ohe�.´ 8 O Synovi však: `Tv�j tr�n, 
Bože, je na v�ky v�k� a žezlo práva je žezlem tvého království, 9 Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto poma-
zal t�, Bože, B�h tv�j olejem radosti nad všechny tvé druhy.´ 10 A dále: `Ty, Pane, jsi na po�átku založil zemi, i nebesa 
jsou dílem tvých rukou. 11 Ona pominou, ty však z�stáváš; nebesa zvetšejí jako od�v, 12 svineš je jako pláš� a jako šat se 
zm�ní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´ 13 Kterému z and�l� kdy �ekl: `Usedni po mé pravici, dokud ti 
nedám nep�átele za podnož tvého tr�nu!´ 14 Což není každý and�l jen duchem, vyslaným k služb� t�m, kdo mají dojít 
spasení?“ 
Žd 10:11-14  „11 Každý kn�z stojí a koná denn� bohoslužbu, znovu a znovu p�ináší tytéž ob�ti, ale ty nikdy nemohou 
navždy zahladit h�íchy. 12 Kristus však p�inesl za h�íchy jedinou ob��, nav�ky usedl po pravici Boží 13 a hledí vst�íc tomu, 
`až mu budou nep�átelé dáni za podnož jeho tr�nu´. 14 Tak jedinou ob�tí navždy p�ivedl k dokonalosti ty, které posv�cu-
je.“ 
1K 15:23-26  „23 Každý v daném po�adí: první vstal Kristus, potom p�i Kristov� p�íchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 24 Tu 
nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25 Musí totiž kralovat, `do-
kud B�h nepodmaní všechny nep�átele pod jeho nohy´. 26 Jako poslední nep�ítel bude p�emožena smrt.“ 
 

ST 16. b�ezna – NEOT�ESITELNÉ KRÁLOVSTVÍ 
Žd 12:26-29  „26Jeho hlas tehdy zat�ásl zemí, nyní však slibuje: „Ješt� jednou ot�esu“ nejen „zemí“, 
nýbrž i „nebem“. 27T�mito slovy nazna�uje, že ot�ese vším stvo�ením a prom�ní je, aby z�stalo jen to, co 
je neot�esitelné. 28Bu�me vd��ni za to, že dostáváme neot�esitelné království, a služme proto Bohu tak, 
jak se jemu líbí, s bázní a úctou. 29Vždy� „náš B�h je ohe� stravující“.“ 
Ž 15:5  „Nep�j�uje na lichvá�ský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.“ 
Ž 16:8  „Hospodina stále p�ed o�i si stavím, je mi po pravici, nic mnou neot�ese.“ 
Ž 21:8  „Vždy� král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neot�ese.“ 
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