
Soubor: gn.tex:

(umístění: Gn 1:1) NA POČÁTKU
Zatímco pohanské vnímání času je cyklické,
v nekonečných opakováních stejných sezón,
biblický koncept času je lineární — má po-
čátek, střed (někde v něm se právě nachá-
zíme) a bude mít i konec. Je to příběh. Pří-
běh, který má autora.

(umístění: Apolo Gn 2:10-14) KDE BYL EDEN?
Slovo „Edenÿ znamená babylónsky „pláň,
rovinaÿ. To je důvod, proč se většina teo-
logů domnívá, že původní Boží zahrada byla
někde v Mezopotámii, snad na území dneš-
ního Iráku. Hebrejsky však „Edenÿ znamená
„rozkošnýÿ, což zahrada jistě byla, a hor-
natý terén se tím apriorně nevylučuje. Lo-
kalizace jmény řek (z nichž některé již nee-
xistují) ztotožňuje původní rajskou zahradu
se zemí zaslíbenou Abrahamovi (Gn 15:18).

(umístění: Gn 3:15) HLAVU A PATU
Verš Gn 3:15 je tzv. protoevangelium —
první zmínka o Mesiášovi v Bibli. Obě části
těla jsou proroctvím o kříži: patu Satan Kristu
rozdrtil, když mu římští vojáci probodli patní
kosti, hlavu rozdrtil Satanovi Kristus, když
ho svou smrtí porazil (Žd 2:14).

(umístění: Prophet Gn 4:7) PANUJ NAD HŘÍCHEM!
Bůh Kaina varoval, leč marně. Stejně tak
varoval Noemovu generaci po 120 let (6:3),
ale také bez výsledku. Většina proroků na-
rážela na stejně zatvrzelou odezvu, Ježíš Kris-
tus a jeho apoštolové nebyli výjimkou. Dnešní
církev už pro jistotu varování vůbec nepo-
užívá: Laikové je nechtějí slyšet a kazatelé
nejsou ochotni riskovat své zaměstnání. Kdo
miluje pravdu neochvějně, musí počítat s
tím, že bude umlčen.

(umístění: Gn 4:13) NEZASLOUŽÍM TAK PŘÍSNÝ TREST!
Jestli Kain něčeho na svém hříchu litoval,
byla to výše trestu. Nepřiznal se sám, byl
přistižen a lhal (v. 9). Lítost nad přistiže-
ním a nad nepříjemností důsledků, je po-
řád soběstředná: provinilci vadí, že byl do-
paden. Pokání je však trápení nad hříchem
samotným, nad tím, jak to ublížilo druhým,
a jak to uráží Boha. Kající hříšník si nikdy
nemyslí, že by jeho trest byl příliš vysoký;
ví, že by si zasloužil smrt (Ř 6:23) a že co-
koliv menšího než smrt je milost.

(umístění: Gn 6:5)
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MYŠLENKY V SRDCI
Zatímco lidský soud je omezen na viditelné
a prokazatelné skutky, Bůh hledí k srdci.
Příliš často je znechucen tím, co tam vidí,
přestože vnější chování může být společen-
sky přijatelnou pokryteckou maskou (Lk 16:15).

(umístění: Apolo Gn 6:15) 300×50×30
V mnoha populárních ilustracích je archa
vyobrazena jako loď se špičatou zdviženou
přídí. Noemovo plavidlo však vypadalo jako
dlouhý hranol (loket je asi 50 nebo 60 cm);
jestli připomínalo nějakou loď, pak tanker,
jenž pojme velký náklad a je velmi stabilní
na vlnách. Bez kormidla se archa nedala
ovládat a posádka byla zcela závislá na Bohu.

(umístění: Apolo Gn 7:7) HOSPODIN ZA NÍM ZAVŘEL
Bůh varoval zkaženou generaci Noemovu po
120 let, co trvala stavba archy (6:3). Proč
za sebou nezavřel Noe sám? Protože venku
zůstali lidé, které tam čekalo zahynutí. Je to
Hospodin, kdo rozhoduje, že období spásy
netrvá věčně, ale stanoví mu konec (Ž 95:8;
Žd 3:7–8, 15; 4:7).

(umístění: Priest Gn 8:12) UŽ SE NEVRÁTILA
Země byla potopou očištěna ode všeho zlého
(6:5, 12–13); tím byla připravena pro spo-
činutí čistého tvora, jakým je holubice. Při
Ježíšově křtu se také Ježíž — čistý Syn Boží
— vynořuje z vody a Duch svatý v podobě
holubice na něm spočine (Lk 3:21–22).

(umístění: Prophet Gn 9:22) ODKRYL HANBU SVÉHO OTCE
Tato fráze bývá často používána jako eu-
femismus pro nějaký sexuální projev. Ne-
víme, čeho přesně se Cham dopustil, i kdyby
však ničeho horšího, než že zveřejnil otcovu
ostudu, bylo to dost na to, aby si vyslou-
žil otcovo prokletí. Ctít rodiče (Ex 20:12),
i kdyby se nám zdálo, že máme důvod se
za ně stydět, znamená jejich hanbu nešířit;
vyvyšovat naopak jejich důstojnost.

(umístění: Apolo Gn 15:18) ZEMĚ ZASLÍBENÁ
Židé, odcházející z Egypta, pro které Moj-
žíš píše Genesis, mohli být přesvědčeni, že
se vracejí na začátek do místa původní za-
hrady Edenu přinejmenším symbolicky, prav-
děpodobně však i geograficky (Gn 2:10–14).

Soubor: ex.tex:
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(umístění: Apolo Ex 21:11) OPRÁVNĚNÝ ROZVOD?
Většina konzervativních pastorů trvá na tom,
že k rozvodu manželství křesťanů opravňuje
jedině manželská nevěra (Mt 5:32). Avšak
starozákonní pokyny pro jednání s otroky
připomínají, že skutečný důvod je dezerce
(opuštění) — trvalé zanedbávání fyzických
potřeb: stravy, oděvu a sexu. Nevěra může
(ale nemusí) být součástí dezerce. Boží vůli
pro dnešní křesťany vyvozujeme inferencí:
Jestliže otrokyně má garantovanou svobodu
opustit manžela, který se o ni nestará (a
být tak volná pro jiného), čím spíše ji má
zákonná manželka?

Soubor: lv.tex:

(umístění: Lv 12:8) DVĚ HRDLIČKY NEBO HOLOUBATA
Možnost levnější oběti pro nemajetné při-
pomíná, že Ježíšovi rodiče byli chudobní (Lk
2:24).

Soubor: nu.tex:

Soubor: dt.tex:

Soubor: joz.tex:

(umístění: Apolo Joz 3:15-17) BRÁNA NA VÝCHODĚ
Protože Izraelité na cestě z Egypta měli dů-
vod věřit, že země zaslíbená jejich praotci
Abrahamovi je totožná s původní rajskou
zahradou Eden (srv. Gn 2:10–14 a 15:18),
vstoupili do ní překročením Jordánu od Vý-
chodu, kde má bránu (Gn 3:24).

Soubor: sd.tex:

(umístění: Priest Sd 6:25-27) NÁBOŽENSKÁ REFORMA
Než mohlo přijít válečné (politické) vítěz-
ství, závislé na Božím požehnání, musel se
Boží lid nejprve vrátit k pravému Bohu, je-
hož byl opustil. Teprve pak mohl očekávat
„uzdraveníÿ své země (2 Par 7:14).

Soubor: ru.tex:

(umístění: Kingdom Ru 3:9)
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CÍP PLÁŠTĚ
Rut se, na rozdíl od své pramáti – Lotovy
prvorozené dcery (Gn 19:33,37), nedopus-
tila ničeho nečistého ve snaze zajistit si po-
tomstvo. Boáz ji právě za to chválí (v.10).
Její příchod prospal a vzbudil se, až když
u něho nějakou dobu ležela (v.8). Text sa-
motný tedy vyvrací možnost, že by to byl
předmanželský sex, který je dva dal dohro-
mady. Ez 16:8 prozrazuje, co znamená oby-
čej přikrytí ženy mužovým pláštěm: Rut Boáze
požádala, aby si ji vzal za manželku.

Soubor: 1sam.tex:

Soubor: 2sam.tex:

Soubor: 1kr.tex:

Soubor: 2kr.tex:

Soubor: 1par.tex:

Soubor: 2par.tex:

Soubor: ezd.tex:

Soubor: neh.tex:

Soubor: est.tex:

Soubor: jb.tex:

(umístění: Apolo Jb 21:7-17) NIČEMOVÉ UŽÍVAJÍ ŽIVOTA
Spor mezi Jobem a jeho utěšovateli je do-
posud v teoretické rovině: Zatímco oni mu
tvrdí, že hříšníci sklízejí svou odplatu již v
tomto životě (a tím naznačují, že by Job
měl vyznat své hříchy, aby se mu vrátilo po-
žehnání), Job prozrazuje větší porozumění
světu, když připomíná, že svévolníci se ne
vždy dožívají odplaty za své zločiny, a na-
opak spravedliví trpívají bez viditelné pří-
činy. Bible mu dává za pravdu: Bůh neoch-
ránil před vraždou Ábela, ale Kaina (Gn
4:15); na trůnu byl Herodes a ve vězení po-
praven Jan Křtitel (Mk 6:17–28); propuš-
těn byl Barabáš a na smrt vydán Ježíš (Lk
23:18–25). Jobův argument však nebude vzat
v potaz a konflikt brzy přeroste v osobní
urážky na Jobovu adresu (22:5–11).
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Soubor: zal.tex:

(umístění: Ž 1:1) NECHODÍ, NESTOJÍ, NESEDÁ
Přísudky v prvním verši prvního žalmu tvoří
antiklimax — významovou řadu sestupné
tendence. Umíme si představit, co by ná-
sledovalo, kdyby sekvence pokračovala: ne-
lehá. Naznačuje se tím, že hříšná cesta je
lepkavá: Kdo se rozhodne na ní setrvat, za-
bydlí se natolik, že opustit ji bude nakonec
mnohem těžší, než na ni na začátku vstou-
pit.

(umístění: Ž 4:4) HNĚV BEZ HŘÍCHU
Nikde není psáno, že hněv musí být automa-
ticky vždy hříšný. Jsme nabádáni, abychom
nehřešili, když se hněváme (Ef 4:26); Bůh
sám umí planout hněvem (Ex 15:17; Nu 25:4;
Zj 15:1). Mezi hněvem spravedlivým a ne-
spravedlivým je však úzká hranice (Jk 1:20)
a my si pokyn nehřešit v hněvu potřebu-
jeme neustále připomínat.

Soubor: pr.tex:

Soubor: kaz.tex:

Soubor: pis.tex:

Soubor: iz.tex:

Soubor: jer.tex:

Soubor: pl.tex:

Soubor: eze.tex:

Soubor: dan.tex:

Soubor: oz.tex:

Soubor: joe.tex:

Soubor: am.tex:
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Soubor: abd.tex:

Soubor: jon.tex:

Soubor: mich.tex:

Soubor: nah.tex:

Soubor: aba.tex:

Soubor: sof.tex:

Soubor: ag.tex:

Soubor: zach.tex:

Soubor: mal.tex:

Soubor: mt.tex:

(umístění: Mt 4:4) NAJEZ SE PŘECE!
Zatímco Adam zhřešil s plným žaludkem
(Gn 3:6), Ježíš odolal pokušení i po čtyřiceti
dnech hladovění.

Soubor: mk.tex:

Soubor: lk.tex:

(umístění: Kingdom Lk 4:3-13) TROJÍ POKUŠENÍ
Ďábel pokoušel Krista ve třech oblastech:
Žádost těla („Zažeň hlad, na to máš přece
nárok!ÿ), žádost očí („Moc a sláva všech
království světa může být tvoje!ÿ) a pýcha
života („Dokaž, že jsi Syn Boží!ÿ). Tato tři
pokušení jsou Satanovy jediné zbraně (1J
2:16). Cokoliv nás může svádět ke hříchu,
spadá do některé z těchto tří kategorií. Když
je všechny bezvýsledně vyčerpal na Krista,
odešel od něho, protože neměl co dalšího by
zkusil.

(umístění: Kingdom Lk 23:17)
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ZBIČOVAT A PROPUSTIT
Náboženské zlo bývá horší něž politické. Pi-
lát chtěl Ježíše jenom zbičovat; byli to kněží,
kdo ho chtěl zabít. Následovníci špatného
náboženství jsou ve své horlivosti schopni
mnohem horších zločinů než političtí diktá-
toři.

(umístění: Priest Lk 24:7) VSTANE Z MRTVÝCH
Pár vteřin po smrti bude každý z nás kva-
lifikovaným teologem. Jenomže to už bude
pozdě něco měnit. Jediný, kdo se kdy po své
smrti vrátil mezi živé, kteří již neumírají,
je Ježíš Kristus. Něco takového nedokázal
žádný zakladatel žádného jiného nábožen-
ství. Jestli nám někdo může říct pravdu o
tom, co nás čeká za prahem smrti, je to On.

Soubor: jn.tex:

(umístění: Apolo J 9:2) KDO ZHŘEŠIL?
Předsudek, že požehnání a protivenství v
tomto světě je přímo úměrné tomu, jak se
Bohu líbíme, je oblíbený a rozšířený ve všech
dobách. Ježíšovi učedníci ho nebyli ušetřeni:
Věřili, že když je někdo slepý od narození,
musí to být důsledek něčího hříchu. Farize-
ové (duchovní autority doby, dnes bychom
řekli doktoři teologie či biskupové) na tom
nebyli o mnoho lépe: Tváří v tvář nepopi-
ratelnému zázraku trvají na představě, že
od narození slepý se musel narodit „celý v
hříšíchÿ (v. 34).

(umístění: Priest J 19:2) TRNY A NAHOTA
Na Ježíše dopadlo prokletí, které začalo kdysi
pradávno v zahradě Eden. Trny, které plo-
dila země (Gn 3:18) se vbodly do jeho hlavy.
Když mu vojáci vzali oděv (v.23), vystavili
ho hanbě (Gn 3:7). ??? doplnit ???

Soubor: sk.tex:

(umístění: Sk 10:41)

7



NÁM, KTEŘÍ JSME S NÍM JEDLI
Proč anděl, který mluvil s Kornéliem, mu
nemohl rovnou sdělit evangelium? Proč místo
toho, aby mu řekl: „V Ježíši Kristu máš od-
puštění hříchů a život věčný,ÿ složitě a s po-
mocí opakovaných vizí aranžuje jeho setkání
s Petrem? Protože žádný anděl nemůže říct:
„V Ježíši Kristu máš odpuštěny hříchy, tak
jako já!ÿ Není žádného odpuštění pro an-
děly, kteří zhřešili. Budeme je soudit (1 Kor
6:3). Osobní svědectví má při evangelizaci
nezastupitelnou roli. Změna, kterou Bůh uči-
nil s naším životem, je to, co vzbudí zájem u
nevěřících, nikoliv naše doktríny či církevní
praxe.

Soubor: rm.tex:

Soubor: 1kor.tex:

Soubor: 2kor.tex:

Soubor: gal.tex:

Gal 5? aby netrpěli pro Krista » politicky korektní nemají nepřátele, nikdy nejsou pronásledováni, protože
se utrpení pro Krista (i kdyby to měla být jenom ostuda) důsledně vyhýbají.
citovat z kantůrkové: velkcí vládnou převrtatným dobám, malí vleklým

Soubor: ef.tex:

(umístění: Priest Ef 4:26) SLUNCE ZAPADNOUT
Někdy není možné veškeré spory vyřešit té-
hož dne, kdy vzniknou. „Nenechat slunce
zapadnout nad svým hněvemÿ spíše zna-
mená „neuložit záležitost k leduÿ, nepone-
chat ji bez vyřešení, nehodit ji za hlavu. Lze
se hněvat a přitom nehřešit (jinak bychom
k tomu nebyli nabádáni). Hněv je emoce,
kterou jsme dostali (podobně jako třeba fy-
zickou bolest), abychom něco změnili. Ve
světle principu, že vztahy rostou vyřešenými
konflikty je nutné, abychom reagovali na svůj
hněv, nikoliv abychom jej ignorovali. Naše
konstruktivní reakce může přispět k růstu
našich vztahů; naše ignorování k jejich ztrátě.

Soubor: fp.tex:
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Soubor: kol.tex:

Soubor: 1tes.tex:

Soubor: 2tes.tex:

Soubor: 1tm.tex:

(umístění: Apolo 1 Tm 2:12) SEKÝROVAT MANŽELA
Touha ženy vládnout nad mužem je jí dědič-
ným hříchem vrozená, je to součást jejího
prokletí (Gn 3:16). Za většinou frustrací, se
kterými se ženy těžko vyrovnávají, je však
skryto selhání muže. Žádná rozumná žena
nebude válčit o dominanci s mužem, který
ji miluje, živí a opatruje (Ef 5:25–29).

Soubor: 2tm.tex:

Soubor: tt.tex:

Soubor: fm.tex:

Soubor: zd.tex:

(umístění: Kingdom Žd 2:14) ZLOMIL MOC ĎÁBLA
Jeden z paradoxů víry: Kristova smrt zna-
mená vítězství nad smrtí. Ďábel se chytil do
vlastní pasti. Ježíš by nikdy nemohl porazit
smrt, kdyby se s ní nesetkal tváří v tvář.
Zvítězil nad ní a už jí nepodléhá.

Soubor: jk.tex:

Soubor: 1pt.tex:

Soubor: 2pt.tex:

Soubor: 1j.tex:

(umístění: Kingdom 1J 2:16) TROJÍ POKUŠENÍ
Žádost těla, žádost očí, pýcha života — to
jsou tři zbraně, které jsou proti lidem na-
mířeny vždy znovu v rozmanitých obmě-
nách. Evino selhání v Edenu bylo prohrou
ve všech těchto oblastech (Gn 3:6); kde první
Adam selhal, druhý zvítězil (Lk 4:3–13).
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Soubor: 2j.tex:

Soubor: 3j.tex:

Soubor: ju.tex:

Soubor: zj.tex:
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