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Heidelberský katechismus –
vznik a význam
Když v prosinci roku 1562 předložil falcký kurfiřt Fridrich
III. církevnímu synodu nově vypracovaný katechismus,
nemohl mít ani tušení, že se z něj záhy stane jeden z nejrespektovanějších a nejvlivnějších reformovaných věroučných dokumentů. Nový katechismus byl vydán v lednu
1563 v univerzitním městě Heidelberku a jeho vliv brzy
daleko přesáhl hranice Rýnské Falce (dnešní jihozápadní část Německa). Jeho původní název zněl Katechismus
neboli křesťanské učení – dnes je však znám podle místa
svého vzniku a prvního vydání. Heidelberský katechismus byl přeložen do více než 40 jazyků, vyrostly na něm
generace reformačních křesťanů a jeho působení lze zaznamenat dodnes.
Fridrich III., zvaný Zbožný, byl sice vychován katolickým biskupem, ale již v mládí ho oslovily reformační ideály a později se k reformačnímu přesvědčení cele přiklonil.
Když se stal v roce 1559 falckým kurfiřtem, snažil se nejprve o to, aby se na jeho území stoupenci obou hlavních
reformačních táborů (luterského a kalvínského) sjednotili. Když se ale ukázalo, že to nebude možné, rozhodl se
církev ve své zemi organizovat ještě určitěji podle svého
reformovaného (kalvínského) vyznání. Toto rozhodnutí
vyvolalo velkou nevoli okolních knížat, protože náboženský smír z roku 1555 (zásada „koho země, toho víra“) se
vztahoval jen na katolíky a luterány. Fridrich ale chtěl, aby
protestantismus na jeho panství zapustil ještě hlubší kořeny. Reformované učení mělo zavládnout v uspořádání
bohoslužebných pořádků i v podobě církve, tak aby se vše
dělo podle řádu a v poslušnosti evangeliu. Proto si kurfiřt
od teologů heidelberské univerzity objednal katechismus,
který by se stal základem církevní jednoty.
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Přípravou katechismu byli pověřeni profesoři teologie Zacharias Ursinus (1534–1583) a Caspar Olevianus
(1536–1587). Ve své práci vycházeli i ze starších předloh, nicméně výsledkem byl zcela osobitý a původní dokument. Katechismus obsahuje 129 otázek a odpovědí,
které jsou formulovány jako osobní výpovědi jednotlivce.
Po dvou vstupních otázkách následují tři části, jež zahrnují „tři věci“, nutné k tomu, aby křesťan mohl blahoslaveně žít i zemřít: 1. Jak veliká je moje bída a hřích; 2. Jak
jsem ze všech hříchů vykoupen; 3. Jak mám být Bohu za
toto vykoupení vděčný. Později byl katechismus rozčleněn ještě na 52 oddílů, aby jej bylo možné vyučovat každou neděli v roce.
Text geniálně spojuje jednoduchost a nedozírnou hloub
ku, proměňuje mysl a zapaluje srdce. Je psán nejen s teologickou pečlivostí, ale také s nespornou vroucností osobní
víry. Je zjevné, že cílem díla není jen informovat o dogmatice, ale formovat přesvědčení a celý život křesťanů tak, aby
byl pevně založen a zakotven v Kristu a žit v prohlubující
se důvěře, že patřit Spasiteli je zdrojem potěšení a radosti,
které obstojí ve všech vírech života i tváří v tvář smrti.
Robert Hart
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Předmluva překladatele
Jak zjistily již mnohé generace čtenářů před námi, Heidelberský katechismus je text jedinečný díky své stručnosti,
jasnosti, systematičnosti, teologické hloubce a zakořeněnosti v Písmu. V roce 1932 napsali překladatelé V. Hájek
a J. B. Jeschke: „V záplavě tolika katechismů nesnažíme
se vydati nového katechismu.“ A dále pokračovali: „Jsme
přesvědčeni, že Heidelberský katechismus svou vysokou
náboženskou úrovní nám dosud dobře poslouží.“ Domníváme se, že zmíněné důvody zůstávají platné i po osmdesáti letech. Záplava katechismů je dnes doplněna o širokou
nabídku rozličných „úvodů do křesťanské víry“ s velmi
pestrým rozsahem – co se týče délky i teologických důrazů. Nutno dodat, že úroveň současných „katechismů“, ač
nesou jiné a lákavější názvy, značně kolísá. V tomto novém
vydání Heidelberského katechismu se čtenáři dostává do
rukou klasický dokument reformace, staletími osvědčený
a celosvětově rozšířený text, který má v českých zemích
dlouhou a bohatou překladatelskou tradici. První české
vydání pochází již z roku 1619 a podle Jeschkeho zmínky
bylo jeho vydání z roku 1949 celkově již sedmnácté. Nicméně od posledního českého překladu a vydání Heidelberského katechismu uplynulo již více než 60 let.
Cílem nového překladu a vydání reformačního katechismu nebylo volat po „ortodoxii“, ale umožnit domácímu čtenáři přístup k tomuto klasickému textu v dostupné
formě a překladu, aby mohl být opět pročítán, studován
a kriticky promýšlen. Katechismus nemusí sloužit pouze
jako stručný úvod do křesťanské víry nebo, jak bývá často vnímán, jako soubor vybroušených a zjednodušujících
„katechismových odpovědí“, které jsou určeny k opakování a učení. Domníváme se, že stejně důležité jako dobré
odpovědi jsou i dobré otázky. Nemusíme tedy souhlasit
ani s jedinou odpovědí katechismu a přesto vstoupit do
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podnětného rozhovoru a přijmout užitek ze všech jeho
129 otázek, které vyzývají čtenáře k reflexi křesťanské
víry a životní orientace. Dialogičnost katechismu zve k hledání vlastních odpovědí a formulování otázek nových.
Oproti starším českým vydáním měl překladatel přístup
k původním textům. Díky digitalizaci bylo při překladu
možné vycházet z německého znění z roku 1563 (3. vyd.)
a sledovat také latinskou edici katechismu z téhož roku.
Nový český překlad přihlížel k novým německým vydáním – zejména k edici Otto Webera z roku 1990 (4. vyd.),
k revidovanému znění z roku 1997 a 2012 (5. vyd.) a k Ursinovu obsáhlému komentáři ke katechismu, a to v anglickém překladu z roku 1851. Výsledný text zohledňuje také
tradici starších českých překladů z let 1932 a 1949.
Nové vydání katechismu je opatřeno biblickými odkazy
(po stranách hlavního textu) a výběrem biblických citátů
(následujících za odpovědí). Takto koncipované vydání
umožňuje čtenáři sledovat vztah mezi učením katechismu
a Písmem, ať již bezprostředním pročítáním příslušných
biblických pasáží, nebo dalším studiem stovek odkazů.
Aby četba katechismu nebyla rušena značkami, byly poznámky omezeny na minimum a ze stejného důvodu nejsou biblické odkazy provázány s textem.
Pro úplnost dodejme, že odkazy po stranách mají odpovídat původním vydáním katechismu, nicméně jejich
přesné znění kolísá. Tato nejednotnost je dána odchylkami mezi prvními edicemi a také skutečností, že německé
vydání odkazovalo pouze na kapitoly bez veršů. Na několika místech jsou v citacích překladatelem doplněny biblické texty, které nevycházejí z původních tisků – čtenář
je rozpozná podle lomítka před odkazem, např.: / 2K 1,3–
5. Zatímco poslední dvě česká vydání katechismu z let
1932 a 1949 citovala kralický text Bible, aktuální vydání
užívá text Českého ekumenického překladu.
S ohledem na zaměření překladu bylo největším problémem hledání rovnováhy mezi věrností původnímu

německému textu a zachováním čtivosti, a to při omezení výkladových poznámek a dalšího aparátu. Do jaké
míry se tento záměr podařilo naplnit, ať posoudí čtenář.
Druhou výzvou bylo kritické zpracování biblických odkazů po straně hlavního textu. Jedná se o nejméně stabilní
část katechismu, což je patrné při srovnání současných
světových překladů.
Přestože překladatel je uveden pouze jeden, do určité
míry se jednalo o práci kolektivní. Rád bych tímto poděkoval za cenné připomínky několika kolegům a teologům.
Cenné podněty poskytli zejména kazatelé a teologové
David Beňa a Robert Hart, za kritické poznámky děkuji
prof. Pavlu Filipimu. Na jazykové korektuře se podílely
Eva Horáková a Jana Plíšková. Práce na finální podobě
celé knihy se s pečlivostí ujal Tomáš Prchal. Prvním a rozhodujícím impulsem, který uvedl celou práci do pohybu,
byl sen prof. Thomase K. Johnsona, že text Heidelberského katechismu – jemu samotnému velmi blízký – opět
po letech vyjde v českém jazyce a bude nově objevován
a promýšlen.
Peter Cimala
V roce 450. výročí vydání
Heidelberského katechismu
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HEIDELBERSKÝ
KATECHISMUS

1
Ř 14,7–8
1K 6,19–20
1K 3,23
1Pt 1,18–19
1J 1,7; 2,2
1J 3,8
J 6,39
Mt 10,29–31
L 21,18
Ř 8,28
2K 1,20–22
Ef 1,13.14
Ř 8,14–16

Co je tvým jediným potěšením v životě i smrti?
Mým jediným potěšením* v životě i smrti je to, že nejsem
sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému Spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahou krví
za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré ďáblovy
moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebi mi
nemůže spadnout z hlavy ani jediný vlas a vše mi musí
sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým Duchem o životě věčném a dává mi srdce ochotné a připravené žít nadále jen pro něho.

1
Ř 14,7–8
1K 6,19–20
1K 3,23
1Pt 1,18–19
1J 1,7; 2,2
1J 3,8
J 6,39
Mt 10,29–31
L 21,18
Ř 8,28
2K 1,20–22
Ef 1,13.14
Ř 8,14–16

Ř 14,7–8

Žijeme‑li, žijeme Pánu, umíráme‑li, umíráme Pánu. Ať žijeme,
ať umíráme, patříme Pánu.

1K 6,19–20

Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým
tělem oslavujte Boha.

1Pt 1,18–19

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.

Ř 8,28

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha,
kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

/ 2K 1,3–5

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém
soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni,
tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás
v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista
přichází v hojnosti i útěcha.
*

Výraz potěšení vystihuje podstatu celého katechismu, zahrnuje útěchu, povzbuzení, ujištění či posílení – něm. Trost, trösten (srov. HK 1, 2, 52, 53, 57,
58). Jde o biblický motiv, který je do češtiny hojně překládán jako potěšení,
potěšit: Ž 23,4 „tvoje berla a tvá hůl mě potěšují“ (srov. Iz 40,1). V Novém
zákoně: Mt 5,4 „Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni“; 2K 1,4
„On nás potěšuje v každém soužení“ (srov. 2Te 2,16).
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2

L 24,46–48
1K 6,11

Tt 3,3–7
J 9,41; 15,22
J 17,3
Ef 5,8–11
1Pt 2,9–12
Ř 6,1.2, 12.13

Kolik věcí potřebuješ znát, abys takto potěšen mohl
požehnaně žít i zemřít?
Abych mohl takto potěšen požehnaně žít i zemřít, potřebuji znát tři věci. Za prvé, jak velký je můj hřích a má
bída. Za druhé, jak jsem vykoupen ze všech svých hříchů a bídy. Za třetí, jak mám být Bohu za své vykoupení
vděčný.
Tt 3,3–7

Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí,
byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě
a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On
nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali,
nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se
znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě
na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

J 17,3

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.
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2

L 24,46–48
1K 6,11

Tt 3,3–7
J 9,41; 15,22
J 17,3
Ef 5,8–11
1Pt 2,9–12
Ř 6,1.2, 12.13

I. díl

O bídě člověka

3

3
Ř 3,20

Odkud poznáváš svou bídu?
Svou bídu poznávám z Božího zákona.

3
Ř 3,20

Ř 3,20

Vždyť ze skutků zákona ,nebude před ním nikdo ospravedl
něnʻ, neboť ze zákona pochází poznání hříchu.

/ Ř 7,24

4
Mt 22,37–40
L 10,27

5
Ř 3,10–12
1J 1,8.10
Ř 3,22b–23
Ř 8,7; Ef 2,3

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?

Co od nás požaduje Boží zákon?
Boží zákon od nás požaduje to, co nás Kristus stručně učí
těmito slovy podle Matoušova evangelia: „ ‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.ʻ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.ʻ
Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
(Mt 22,37–40)
Můžeš to všechno dokonale zachovávat?
Ne, nemůžu to dokonale zachovávat, protože mám od
přirozenosti sklon nenávidět Boha i svého bližního.

4
Mt 22,37–40
L 10,27

5
Ř 3,10–12
1J 1,8.10
Ř 3,22b–23
Ef 2,3
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Ř 3,10–12

Jak je psáno: ,Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není
rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni
propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.ʻ

Ř 3,22b–23

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

Ef 2,3

6
Gn 1,31
Gn 1,26–27
2K 3,18
Ko 3,10
Ef 4,24

I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého
těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně
propadli Božímu soudu tak jako ostatní.

Stvořil tedy Bůh člověka tak zlého a převráceného?
Nikoliv, Bůh nestvořil člověka tak zlého a převráceného,
nýbrž stvořil ho dobrého a podle svého obrazu. To znamená skutečně spravedlivého a svatého, aby opravdově
poznával Boha, svého Stvořitele, aby ho ze srdce miloval
a žil s ním ve věčném požehnání k jeho oslavě a chvále.

6
Gn 1,31
Gn 1,26–27
2K 3,18
Ko 3,10
Ef 4,24

Gn 1,31

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo
jitro, den šestý.

Gn 1,26–27

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší
podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským
ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem
plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

2K 3,18

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak
jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše
mocí Ducha Páně.

Ef 4,24

Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
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7
Gn 3
Gn 3,17–19
Ř 5,12
Ř 5,18–19
Ž 51,7

Odkud tento zlý a porušený stav člověka tedy pochází?
Zlý a porušený stav člověka pochází z pádu a neposlušnosti našich prvních rodičů Adama a Evy v ráji. Zde byla
naše přirozenost porušena, a tak jsme všichni od našeho
početí a zrození hříšní.

7
Gn 3
Gn 3,17–19
Ř 5,12
Ř 5,18–19
Ž 51,7

Gn 3,17–19

[Hospodin] Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl
jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je
země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá
ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře
budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat.
Prach jsi a v prach se navrátíš.“

Ř 5,12

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

Ž 51,7

8
3,5–6; Dt 6,5
Jb 14,4
Jb 15,16.35
Iz 53,6; J 3,5

Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

Jsme tedy natolik pokřiveni, že jsme neschopni
čehokoliv dobrého a tíhneme pouze ke zlému?
Ano, jsme natolik pokřiveni a neschopni čehokoli dobrého, leda bychom se znovu zrodili z Ducha svatého.

8
J 3,5–6; Dt 6,5
Jb 14,4
Jb 15,16.35
Iz 53,6; J 3,5

J 3,5–6

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí‑li se kdo
z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“

Dt 6,5

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
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9
Ef 4,24–25
Ř 5,12

Není Bůh vůči člověku nespravedlivý, když ve svém
zákoně žádá něco, co člověk naplnit nemůže?
Bůh není nespravedlivý, neboť člověka stvořil tak, aby to
naplnit mohl. Avšak člověk vinou svévolné neposlušnosti, sveden ďáblem, nechal sobě i všem svým potomkům
tyto Boží dary uloupit.

9
Ef 4,24–25
Ř 5,12

Ef 4,24–25

Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a ,mluvte pravdu každý
se svým bližnímʻ, vždyť jste údy téhož těla.

Ř 5,12

10
Ř 5,12
Žd 9,27
Dt 27,26
Ga 3,10

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

Chce Bůh nechat tuto neposlušnost a vzpouru bez
trestu?
Bůh nechce nechat tuto neposlušnost a vzpouru bez trestu, nýbrž hněvá se hrozným hněvem jak nad lidskou hříšností, tak i nad vykonanými hříchy. Bůh je hodlá podle
spravedlivého rozsudku potrestat zde i na věčnosti, jak
sám pravil: „Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto
zákona a dodržovat je.“ (Dt 27,26)
Ga 3,10

Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ,Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu,
co je psáno v zákoně, a nečiní to.ʻ

/ Ř 1,18

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
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10
Ř 5,12
Žd 9,27
Dt 27,26
Ga 3,10

11
Ex 34,6–7
Ex 20,5
Ž 5,5–7
2K 6,14–17

Což není Bůh také milosrdný?
Bůh je jistě milosrdný, je však také spravedlivý. Proto jeho
spravedlnost vyžaduje, aby byl hřích, který porušuje nejvyšší Boží vznešenost a svrchovanost, potrestán nejvyšším a věčným trestem na těle i na duši.

11
Ex 34,6–7
Ex 20,5
Ž 5,5–7
2K 6,14–17

Ex 34,6–7

Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení,
který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího
a čtvrtého pokolení.“

Ex 20,5

Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na
synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.
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II. díl

O vykoupení člověka

12
Ex 20,5
Ex 23,7
Ř 8,3–4

Když si tedy zasloužíme trest podle spravedlivého
Božího soudu nyní i na věčnosti, jak můžeme tomuto
trestu uniknout a získat opět Boží milost?
Bůh chce, aby se jeho spravedlnost naplnila, proto musíme za své viny plně zaplatit buď my sami, nebo skrze
někoho jiného.

12
Ex 20,5
Ex 23,7
Ř 8,3–4

Ex 23,7

Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním.

Ř 8,3–4

13
Jb 9,3
Jb 15,15–16
Mt 6,12

Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako
oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný
člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.

Můžeme však zaplatit za své viny my sami?
My sami za své viny zaplatit nemůžeme, naopak každý
den svůj dluh ještě zvětšujeme.

13
Jb 9,3
Jb 15,15–16
Mt 6,12

Jb 15,15–16

Hle, on ani na své svaté nedá a nebesa nejsou v jeho očích bez
poskvrny, což teprve ohavný a zvrhlý člověk, který pije podlost
jako vodu?
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Mt 6,12

14
Žd 2,14–18
Ž 130,3

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se
provinili proti nám.

Může tedy náš dluh za nás zaplatit nějaká jiná stvořená
bytost?
Žádná jiná stvořená bytost nemůže za nás náš dluh zaplatit. Předně proto, že Bůh nechce žádnou jinou bytost
potrestat tím, co způsobil člověk. A žádná stvořená bytost také nemůže unést břemeno věčného Božího hněvu
vůči hříchu, a tím od něj ostatní zachránit.

14
Žd 2,14–18
Ž 130,3

Žd 2,14–18

Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich,
aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,
a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po
celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale ,ujímá se potomků Abrahamovýchʻ. Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě
a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Ž 130,3

15
1K 15,21–22
Jr 33,16
Iz 53,9
2K 5,21
Žd 7,16
Iz 7,14; Ř 9,5
Jr 23,5–6

Budeš‑li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?

Jakého prostředníka a vykupitele tedy musíme hledat?
Musíme hledat takového prostředníka a vykupitele, který je skutečným a spravedlivým člověkem, a přesto je
silnější než všechny stvořené bytosti, to znamená, že je
zároveň pravým Bohem.
1K 15,21–22

A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou
života.
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15
1K 15,21–22
Jr 33,16
Iz 53,9
2K 5,21
Žd 7,16
Iz 7,14; Ř 9,5
Jr 23,5–6

1P

Iz 53,9

Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se
nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

2K 5,21

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Iz 7,14

16
Ř 5,12
Ř 5,15
1Pt 3,18
Iz 53,3–5
Iz 10–11

Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

Proč musí být skutečným a spravedlivým člověkem?
Musí být skutečným a spravedlivým člověkem, protože
spravedlnost Boží vyžaduje, aby lidská přirozenost, jež
zhřešila, také za hřích zaplatila. Avšak ten, kdo je sám
hříšník, nemůže zaplatit za druhé.

16
Ř 5,12
Ř 5,15
1Pt 3,18
Iz 53,3–5
Iz 10–11

Ř 5,12

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

Ř 5,15

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.

1Pt 3,18

17

Iz 53,8
Sk 2,24
Pt 3,18; J 3,16
Sk 20,28
1J 1,2; 4,12

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen
v těle, ale obživen Duchem.

Proč musí být zároveň pravým Bohem?
Musí být zároveň pravým Bohem, aby mohl silou svého
božství unést břemeno Božího hněvu na svém lidství,
a tím nám získal a vrátil spravedlnost a život.

17
Iz 53,8
Sk 2,24
1Pt 3,18; J 3,16
Sk 20,28
1J 1,2; 4,12
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Iz 53,8

Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení?
Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu.

1Pt 3,18

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen
v těle, ale obživen Duchem.

J 3,16

18
Mt 1,23
1Tm 3,16
L 2,11; 1K 1,30

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Kdo je však tím prostředníkem, který se stal zároveň
Bohem i pravým a spravedlivým člověkem?
Tím prostředníkem je náš Pán Ježíš Kristus, který nám
byl dán k dokonalému spasení a spravedlnosti.

18

Mt 1,23
1Tm 3,16
L 2,11; 1K 1,3

Mt 1,23

,Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuelʻ, to
jest přeloženo ,Bůh s námiʻ.

L 2,11

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

1K 1,30

19
Gn 3,14–15
Gn 22,18
Gn 49,10–11
Ř 1,2; Žd 1,1–2
Sk 3,22–24
Sk 10,43
J 5,46; Žd 10,7
Ř 10,4; Ga 4,4–5

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

Odkud to víš?
Vím to ze svatého evangelia, které Bůh sám zjevil na počátku v ráji, potom je nechal zvěstovat svatými praotci a proroky, zobrazil skrze oběti a jiné obřady Zákona
a nakonec naplnil ve svém milovaném Synu.
Gn 3,14–15

I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře… Mezi tebe a ženu
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19

Gn 3,14–15
Gn 22,18
Gn 49,10–11
Ř 1,12; Žd 1,1
Sk 3,22–24
Sk 10,43
J 5,46; Žd 10,7
Ř 10,4; Ga 4,4

položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí
hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Žd 1,1–2

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu,
jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

J 5,46

Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on
psal o mně.

Ga 4,4–5

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří
jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

/ L 24,26–27

30

20
J 1,12–13
Iz 53,11
Ž 2,12
Ř 11,17–20
Žd 4,2; 10,39

1–2

7
4–5

„Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?“ Potom začal
od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho
vztahovalo ve všech částech Písma.

Budou všichni lidé skrze Krista spaseni, tak jako skrze
Adama zahynuli?
Všichni lidé spaseni nebudou, nýbrž pouze ti, kteří jsou
pravou vírou spojeni s Kristem a přijímají všechna jeho
dobrodiní.

20
J 1,12–13
Iz 53,11
Ž 2,12
Ř 11,17–20
Žd 4,2; 10,39

J 1,12–13

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti
pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

Žd 4,2

I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst,
kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.

Žd 10,39

Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž
k těm, kdo věří a dosáhnou života.
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21
Žd 11,1.3
Jk 2,19
Ř 4,16–18; 5,1
2K 4,13
Ef 2,8–9
Mt 16,17
Fp 1,19
Ř 1,16
Ř 3,23–25
Ga 2,16

Co je pravá víra?
Pravá víra je nejen spolehlivé poznání, díky kterému považuji za pravdivé, co nám Bůh zjevil ve svém Slově; je to
i srdečná důvěra, kterou ve mně působí Duch svatý skrze
evangelium. Důvěra, že nejen jiným, nýbrž i mně daroval
odpuštění hříchů, věčnou spravedlnost a spasení, a to
z pouhé milosti a výhradně Kristovou zásluhou.

21

Žd 11,1.3
Jk 2,19
Ř 4,16–18; 5,1
2K 4,13
Ef 2,8–9
Mt 16,17
Fp 1,19
Ř 1,16
Ř 3,23–25
Ga 2,16

Ef 2,8–9

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

Ř 1,16

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

Ga 2,16

Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na
základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků
zákona ,nebude nikdo ospravedlněnʻ.

/ J 17,3

22
J 20,31
Mt 28,20

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Čemu musí křesťan nezbytně věřit?
Křesťan musí nezbytně věřit všemu, co je nám zaslíbeno
v evangeliu, jak nás stručně učí články naší obecné a nepochybné křesťanské víry.
J 20,31

Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn
Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Mt 28,20

A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle,
já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
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22
J 20,31
Mt 28,20

D

23

Jak zní toto vyznání víry?

23

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž
se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl
pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život
věčný.

1

24

Jak se dělí vyznání víry?

24

Vyznání víry se dělí na tři části. První pojednává o Bohu
Otci a našem Stvořiteli, druhá o Bohu Synu a našem spasení a třetí o Bohu Duchu svatém a našem posvěcení.

25

Dt 6,4; Iz 61,1
Ž 110,1
Mt 3,16–17
Mt 28,19
1J 5,7

Když je pouze jeden Bůh, proč jmenuješ tři: Otce, Syna
a Ducha svatého?
Jmenuji tři, protože Bůh sám se takto zjevil ve svém Slově a tyto tři rozdílné osoby jsou přece jediný, pravý a věčný Bůh.

25
Dt 6,4; Iz 61,1
Ž 110,1
Mt 3,16–17
Mt 28,19
1J 5,7

Dt 6,4

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Iz 61,1

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě
obvázat rány zkroušeným srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu
a vězňům propuštění.

/27

Mt 3,16–17

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela
se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice
a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

Mt 28,19

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
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O Bohu Otci

26
Gn 1
Ž 33,6
Ž 104
Mt 10,29
Žd 1,3
Ž 115,3
J 1,12
Ř 8,15
Ga 4,5– 7
Ef 1,5
Ž 55,23
Mt 6,25–26
L 12,22–24
Ř 8,28
Ř 10,12
Mt 6,25–34
Mt 7,9–11

Co věříš, když vyznáváš: „Věřím v Boha Otce
všemohoucího, Stvořitele nebe i země“?
Věřím, že věčný Otec našeho Pána Ježíše Krista stvořil
z ničeho nebe i zemi se vším, co je na ní, a všemu stvoření i nadále vládne a spravuje je svou věčnou moudrostí
a prozřetelností. Věřím také, že díky svému Synu Ježíši Kristu je mým Bohem a Otcem, v něhož plně doufám
a nepochybuji, že mě zaopatří vším potřebným pro mé
tělo i mou duši. A také věřím, že obrátí v dobré cokoli zlé,
jež na mě sesílá v trápeních tohoto života, protože jako
všemohoucí Bůh to učinit může a jakožto věrný Otec to
učinit také chce.

26
Gn 1
Ž 33,6
Ž 104
Mt 10,29
Žd 1,3
Ž 115,3
J 1,12
Ř 8,15
Ga 4,5– 7
Ef 1,5
Ž 55,23
Mt 6,25–26
L 12,22–24
Ř 8,28
Ř 10,12
Mt 6,25–34
Mt 7,9–11

Ž 33,6

Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst
pak všechen jejich zástup.

Ž 115,3

Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.

Ž 55,23

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí,
aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Mt 6,25–26

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst,
ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje,
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nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což
vy nejste o mnoho cennější?

Ř 8,28

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha,
kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Mt 7,9–11

27
Sk 17,25–28
Žd 1,3
Jr 5,24
Sk 14,16–17
J 9,3
Př 22,2

Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač
jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec
v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Co rozumíš Boží prozřetelností?
Boží prozřetelností rozumím všemohoucí a všudypřítomnou Boží moc, kterou Bůh vládne, a jako svou vlastní rukou udržuje nebe i zemi spolu se vším stvořením.
A spravuje svět tak, že listí i tráva, déšť i sucho, plodný i neplodný rok, jídlo i pití, zdraví i nemoc, bohatství
i chudoba a vše ostatní se neděje bez příčiny, nýbrž přichází z jeho otcovské ruky.
Žd 1,3

On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým
mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.

Sk 14,16–17

Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak
chtěly, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil
vás pokrmem a naplňoval radostí.

Př 22,2

Boháč a chudák se střetávají, Hospodin učinil oba.

30/

27
Sk 17,25–28
Žd 1,3
Jr 5,24
Sk 14,16–17
J 9,3
Př 22,2

28
Ř 5,3–4
Jk 1,3
Jb 1,21
Dt 8,10
1Te 5,18
Ř 8,38–39
Jb 1,12
Sk 17,28
Př 21,1

Jak nám slouží poznání Božího stvoření
a prozřetelnosti?
Poznání Božího stvoření a prozřetelnosti nám slouží
k tomu, abychom byli trpěliví ve všem protivenství, vděčni ve štěstí i zdaru a plně důvěřovali našemu věrnému
Bohu a Otci i do budoucna, že nás nic neodloučí od jeho
lásky, protože všechna stvoření jsou v jeho ruce a nemohou se bez jeho vůle dokonce ani pohnout.

28
Ř 5,3–4
Jk 1,3
Jb 1,21
Dt 8,10
1Te 5,18
Ř 8,38–39
Jb 1,12
Sk 17,28
Př 21,1

Ř 5,3–4

A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení
roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti
naděje.

Jk 1,3

Vždyť víte, že osvědčí‑li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

Dt 8,10

Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu,
za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

Ř 8,38–39

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny,
ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Př 21,1

Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.
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O Bohu Synu

29
Mt 1,21
Žd 7,24–25
Sk 4,12

Proč je Syn Boží nazván Ježíš, což znamená „Spasitel“?
Syn Boží je nazván Ježíš, což znamená „Spasitel“, protože
nás zachraňuje z našich hříchů, a proto u nikoho jiného
nemáme hledat spasení ani je očekávat.

29
Mt 1,21
Žd 7,24–25
Sk 4,12

Mt 1,21

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid
z jeho hříchů.

Sk 4,12

30
1K 1,12–13
Ga 5,4
Iz 9,5
Ko 1,19–20
Ko 2,10
J 1,16

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Věří v Ježíše jako jediného Spasitele také ti, kteří
hledají své spasení a požehnání u svatých, u sebe
samých nebo kdekoli jinde?
V Ježíše jako jediného Spasitele nevěří ti, kteří hledají své
spasení a požehnání u svatých, u sebe samých nebo kdekoli jinde. Přestože slovy se Ježíšem vychloubají, svým
jednáním ho jako jediného Spasitele zapírají. Buď totiž
platí, že Ježíš není dokonalý Spasitel, nebo v něm ti, kteří
ho jako Spasitele pravou vírou přijali, musejí mít vše, co
k svému spasení potřebují.

30
1K 1,12–13
Ga 5,4
Iz 9,5
Ko 1,19–20
Ko 2,10
J 1,16
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1K 1,12–13

Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já
zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni
ve jméno Pavlovo?

Ga 5,4

Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.

Ko 1,19–20

Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm
bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

J 1,16

31
Žd 1,9
Dt 18,15
Sk 3,22
J 1,18
J 15,15
Ž 110,4
Žd 7,21
Ř 8,34
Ř 5,9–10
Ž 2,6
L 1,33
Mt 28,18

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.

Proč se nazývá Kristus, to znamená „Pomazaný“?
Nazývá se Kristus, což znamená „Pomazaný“, protože je
Bohem Otcem ustanoven a Duchem svatým pomazán,
aby byl naším nejvyšším prorokem a učitelem, jenž nám
dokonale zjevil skrytý Boží záměr a jeho vůli o našem
spasení. Dále aby byl naším nejvyšším knězem, jenž nás
vykoupil vlastní obětí svého těla a neustále nás před Otcem zastupuje svou přímluvou. A konečně aby byl naším
věčným králem, jenž nám vládne svým slovem a Duchem
a také nás chrání a udržuje při spasení, které nám získal.
Žd 1,9

Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě,
Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.

Sk 3,22

Mojžíš řekl: ,Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich
bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co vám
řekne.ʻ

J 1,18

34/

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči
Otcově, nám o něm řekl.

31
Žd 1,9
Dt 18,15
Sk 3,22
J 1,18
J 15,15
Ž 110,4
Žd 7,21
Ř 8,34
Ř 5,9–10
Ž 2,6
L 1,33
Mt 28,18

Ř 8,34

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Ř 5,9–10

32
Sk 11,26
1J 2,27
Sk 2,17
Jl 3,1
Mk 8,38
Ř 12,1
Zj 5,8
1Pt 2,9
Zj 1,6
1Tm 1,18–19
2Tm 2,12

Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve,
budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme
my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím
spíše nás smířené zachrání jeho život.

Proč se ty nazýváš křesťanem?
Nazývám se křesťanem, protože jsem skrze víru údem
Kristovým, a mám tak podíl na jeho pomazání, abych i já
vyznával jeho jméno a sám sebe abych mu vydával jako
živou oběť díků. A také abych v tomto životě se svobodným a dobrým svědomím bojoval proti hříchu a ďáblu
a potom s Kristem na věčnosti panoval nad vším stvořením.

32
Sk 11,26
1J 2,27
Sk 2,17
Jl 3,1
Mk 8,38
Ř 12,1
Zj 5,8
1Pt 2,9
Zj 1,6
1Tm 1,18–19
2Tm 2,12

Sk 11,26

A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí;
a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.

Sk 2,17

A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha
na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci
budou mít sny.

Ř 12,1

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
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33
J 1,1–3
J 1,14.18
Žd 1,2
Ř 8,15–17
Ef 1,5–6

Proč se nazývá jednorozeným Božím Synem, když jsme
přece i my dětmi Božími?
Jednorozeným Božím Synem se nazývá proto, že pouze
Kristus je věčným a přirozeným Synem Božím, zatímco
my jsme díky němu za Boží děti přijati z milosti.

33
J 1,1–3
J 1,14.18
Žd 1,2
Ř 8,15–17
Ef 1,5–6

J 1,14.18

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho
slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti
a pravdy… Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je
v náruči Otcově, nám o něm řekl.

Ř 8,15–17

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba,
Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží
děti. A jsme‑li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme‑li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.

Ef 1,5–6

34
1Pt 1,18–19
1Pt 2,9
1K 6,20
1K 7,23

Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho
milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.

Proč ho nazýváš naším Pánem?
Nazývám ho naším Pánem, protože nás cele, naše tělo
i duši, vysvobodil z hříchu a vší ďáblovy moci a vykoupil
nás pro sebe jako své vlastnictví, a to nikoli zlatem nebo
stříbrem, nýbrž svou převzácnou krví.
1Pt 1,18–19

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.

1K 6,20

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
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34
1Pt 1,18–19
1Pt 2,9
1K 6,20
1K 7,23

35
J 1,1
Ř 1,4; 9,5
Ga 4,4
J 1,14
Mt 1,18.20
L 1,35
Ž 132,11
Ř 1,3
Fp 2,6–7
Žd 4,15

Co znamená: „jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
z Marie Panny“?
„Jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny“
znamená, že věčný Boží Syn, který je a zůstává pravým
a věčným Bohem, vzal na sebe působením Ducha svatého pravou lidskou přirozenost z těla a krve Panny Marie,
aby se stal pravým potomkem Davidovým, a byl tak stejný jako ostatní lidské bytosti, kromě hříchu.

35
J 1,1
Ř 1,4; 9,5
Ga 4,4
J 1,14
Mt 1,18.20
L 1,35
Ž 132,11
Ř 1,3
Fp 2,6–7
Žd 4,15

J 1,1

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

Ř 1,4

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

Ga 4,4

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu.

J 1,14

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho
slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti
a pravdy.

Fp 2,6–7

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se
jedním z lidí.

Žd 4,15

36
Žd 2,16–17
Ž 32,1–2
1K 1,30

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

Jaký užitek máš z Kristova svatého početí a narození?
Z Kristova svatého početí a narození mám ten užitek, že
Kristus je naším prostředníkem a svojí nevinností a dokonalou svatostí přikrývá před Bohem můj hřích, v němž
jsem byl počat a v němž stále ještě žiji.

36
Žd 2,16–17
Ž 32,1–2
1K 1,30

/37

Ž 32,1–2

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.
Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

1K 1,30

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

/ 1Tm 2,5–6

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny,
jako svědectví v určený čas.

/ 2K 5,21

37
1Pt 2,24
Iz 53,12
1J 2,2
1J 4,10
Ř 3,25–26

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Co rozumíš slovem „trpěl“?
Slovem „trpěl“ rozumím, že Ježíš Kristus na svém těle a duši
nesl po celou dobu svého pozemského života a zvláště na
jeho konci Boží hněv vůči hříchu celého lidského pokolení,
aby svým utrpením jako smírnou obětí vykoupil naše tělo
i duši od věčného zatracení a získal nám Boží milost, spravedlnost a věčný život.
1Pt 2,24

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

Iz 53,12

Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit
kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

1J 2,2

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za
hříchy celého světa.

38/

37
1Pt 2,24
Iz 53,12
1J 2,2
1J 4,10
Ř 3,25–26

L
Ž

1J 4,10

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si
zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše
hříchy.

Ř 3,25–26

38

Sk 4,27–28
L 23,14; J 19,4
Ž 69,5; Iz 53,4
2K 5,21
Ga 3,13

Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí
pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve
trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje
toho, kdo žije z víry v Ježíše.

Proč trpěl pod soudcem Pilátem Pontským?
Trpěl pod Pilátem Pontským, aby jako nevinný byl odsouzen světským soudcem, a tím nás zachránil od přísného soudu Božího, který měl dopadnout na nás.

38
Sk 4,27–28
L 23,14; J 19,4
Ž 69,5; Iz 53,4
2K 5,21
Ga 3,13

Sk 4,27–28

Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu
s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá
vůle předem určila.

Iz 53,4

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

2K 5,21

39
Ga 3,13
Dt 21,23

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Znamená něco více, že byl ukřižován, než kdyby zemřel
nějakou jinou smrtí?
To že byl ukřižován, znamená více, než kdyby zemřel nějakou jinou smrtí. Jsem tím totiž ujištěn, že na sebe vzal
zatracení, které leželo na mně, protože smrt na kříži byla
zlořečena Bohem.

39
Ga 3,13
Dt 21,23

/39

Ga 3,13

40
Gn 2,17
Žd 2,9
Žd 2,14–15

Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal
prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na
dřevě.ʻ

Proč musel Kristus vytrpět smrt?
Kristus musel vytrpět smrt, protože kvůli Boží spravedlnosti a pravdě nemohlo být za naše hříchy zaplaceno
jinak než smrtí Božího Syna.

40
Gn 2,17
Žd 2,9
Žd 2,14–15

Žd 2,9

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé,
Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť
měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

/ Fp 2,7b–8

41
Mt 27,59–60
L 23,52–53
J 19,38–42
Sk 13,29

A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt,
a to smrt na kříži.

Proč byl pohřben?
Pohřben byl proto, aby tím bylo dosvědčeno, že skutečně
zemřel.
Mt 27,59–60

Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel.

Sk 13,29

Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v Písmu
napsáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu.

40/

41
Mt 27,59–60
L 23,52–53
J 19,38–42
Sk 13,29

42
J 5,24
Fp 1,23–24
Ř 7,24

Proč musíme také umřít, když za nás již zemřel Kristus?
Také my musíme umřít, i když za nás již zemřel Kristus,
protože naše smrt není platbou za naše hříchy, nýbrž pouze odumřením hříchů a vstupem do věčného života.

42
J 5,24
Fp 1,23–24
Ř 7,24

J 5,24

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.

Fp 1,23–24

43
Ř 6,6–8
Ko 2,12
Ř 6,11–12
Ř 12,1

Táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což
je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.

Jaký další užitek máme z Kristovy oběti a smrti
na kříži?
Další užitek z Kristovy oběti a smrti na kříži máme v tom,
že skrze jeho moc je spolu s ním náš starý člověk ukřižován, zabit a pohřben, aby nám již více nevládly zlé touhy
těla, nýbrž abychom mu přinášeli sami sebe jako oběť
vděčnosti.

43
Ř 6,6–8
Ko 2,12
Ř 6,11–12
Ř 12,1

Ř 6,6–8

Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován,
aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu
neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním
budeme také žít.

Ř 6,11–12

Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce.

Ř 12,1

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
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44
Iz 53,10
Mt 27,46

Proč následuje „sestoupil do pekel“?
„Sestoupil do pekel“ následuje proto, abych byl ve svých
nejtěžších zápasech a pokušeních ujištěn, že Kristus, můj
Pán, mne vysvobodil z pekelné úzkosti a trápení, a to skrze svou nevyslovitelnou úzkost, své bolesti a hrůzy, které
také vytrpěl – zejména na kříži i již předtím.
Iz 53,10

Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj
život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.

44
Iz 53,10
Mt 27,46

Sk

L2
Žd 7
Ř
Ko

Mt 27,46

45
1K 15,17
1K 15,54–55
Ř 4,25
1Pt 1,3
1Pt 1,21
Ř 6,4
Ko 3,1.5
Ef 2,5
1K 15,12
Ř 8,11

Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lama
sabachtani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?ʻ

Co nám přináší Kristovo zmrtvýchvstání?
Kristovo zmrtvýchvstání nám předně přináší to, že jím
přemohl smrt, abychom měli podíl na spravedlnosti, kterou nám svou smrtí získal. Dále jsme jeho mocí již nyní
probuzeni k novému životu. A konečně je Kristovo vzkříšení spolehlivou zárukou našeho požehnaného vzkříšení.

45
1K 15,17
1K 15,54–55
Ř 4,25
1Pt 1,3
1Pt 1,21
Ř 6,4
Ko 3,1.5
Ef 2,5
1K 15,12
Ř 8,11

1K 15,17

Nebyl‑li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve
svých hříších.

1Pt 1,3

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám
ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista
nově se narodit k živé naději.

Ř 6,4

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.
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J

Ef 2,5

46

1,9; Mt 26,64
Mk 16,19
24,51; Žd 4,14
7,24–25; 9,24
Ř 8,34; Ef 4,10
o 3,1; Sk 1,11
Mt 24,30

Probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro
své hříchy. Milostí jste spaseni!

Jak rozumíš slovům „vstoupil na nebesa“?
Slovům „vstoupil na nebesa“ rozumím tak, že Kristus byl
před očima svých učedníků vyvýšen ze země k Otci v nebi
a zůstává tam k našemu dobru, dokud se opět nevrátí,
aby soudil živé i mrtvé.

46
Sk 1,9; Mt 26,64
Mk 16,19
L 24,51; Žd 4,14
Žd 7,24–25; 9,24
Ř 8,34; Ef 4,10
Ko 3,1; Sk 1,11
Mt 24,30

Sk 1,9

Po těch slovech byl [Ježíš] před jejich zraky vzat vzhůru a oblak
jim ho zastřel.

Žd 4,14

Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží
tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme.

Ř 8,34

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Ko 3,1

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici Boží.

Sk 1,11

47
Mt 28,20

Mt 26,11
J 16,28; 17,11
Sk 3,21
J 14,17–19
J 16,13
Mt 28,20
Ef 4,8.12

„Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho
viděli odcházet.“

Není snad Kristus s námi až do konce světa, jak nám
zaslíbil?
Kristus je s námi až do konce světa, jak nám zaslíbil. Je
pravý člověk a pravý Bůh: ve své lidské přirozenosti již
není na zemi, avšak ve svém božství, vznešenosti, milosti
a v Duchu se od nás nikdy nevzdaluje.

47
Mt 28,20

Mt 26,11
J 16,28; 17,11
Sk 3,21
J 14,17–19
J 16,13
Mt 28,20
Ef 4,8.12
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Mt 26,11

Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále.

J 16,28

Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím
a navracím se k Otci.

J 17,11

Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče
svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou
jedno jako my.

Sk 3,21

On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom
Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků.

Mt 28,20

48
Sk 7,49
Jr 23,24
Ko 2,9
J 3,13; 11,15
Mt 28,6

A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Není tím od sebe odděleno Kristovo lidství a božství,
když Kristus není přítomen ve své lidské přirozenosti
všude tam, kde je přítomen ve svém božství?
Obě Kristovy přirozenosti nejsou od sebe odděleny, protože božství je nepochopitelné a všudypřítomné a z toho
vyplývá, že je mimo lidskou přirozenost, kterou přijalo,
přesto však je také v ní a zůstává s ní v jedné osobě sjednoceno.
Sk 7,49

‚Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám
mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych
mohl spočinout?ʻ

Ko 2,9

V něm je přece vtělena všechna plnost božství.
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48
Sk 7,49
Jr 23,24
Ko 2,9
J 3,13; 11,15
Mt 28,6

49
1J 2,1
Ř 8,34
J 14,2; 20,17
Ef 2,6
J 14,16
Sk 2,1–4.33
2K 1,22
2K 5,5
Ko 3,1
Fp 3,14

Co nám přináší Kristovo vstoupení na nebesa?
Kristovo vstoupení na nebesa nám přináší především to,
že je před tváří svého Otce naším přímluvcem. Dále pak,
že máme své tělo v nebi jako pevnou záruku toho, že Kristus, jako naše hlava, vezme i nás, své údy, opět k sobě.
A konečně i to, že nám Kristus, jenž sedí na pravici Boží,
sesílá jako závdavek svého Ducha, skrze jehož moc nehledáme věci pozemské, nýbrž věci nebeské.

49
1J 2,1
Ř 8,34
J 14,2; 20,17
Ef 2,6
J 14,16
Sk 2,1–4.33
2K 1,22
2K 5,5
Ko 3,1
Fp 3,14

1J 2,1

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší‑li kdo,
máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

Ř 8,34

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

J 14,16

A já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi
navěky.

2K 1,22

On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha
jako závdavek.

Ko 3,1

50
Ef 1,20–23
Ko 1,18
Mt 28,18
J 5,22

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici.

Proč je připojeno „sedí po pravici Boha“?
„Sedí po pravici Boha“ je připojeno, protože Kristus vstou
pil na nebesa, aby se tam prokázal jako hlava své církve,
skrze kterou Bůh Otec vše spravuje.

50
Ef 1,20–23
Ko 1,18
Mt 28,18
J 5,22

Ko 1,18

On jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený
z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
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Mt 28,18

51
Ef 4,10
Ž 2,9
J 10,28
Ef 4,8

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi.“

Jaký prospěch máme ze slávy Krista, jenž je naší
hlavou?
Ze slávy Krista, jenž je naší hlavou, máme prospěch předně v tom, že skrze svého svatého Ducha v nás, své údy,
vlévá nebeské dary. A dále že nás svou mocí chrání a zachovává ode všech nepřátel.

51
Ef 4,10
Ž 2,9
J 10,28
Ef 4,8

Ef 4,10

Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade
všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.

J 10,28

A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé
ruky nevyrve.

/ Sk 2,33

52
L 21,28
Ř 8,23
Fp 3,20
Tt 2,13
2Te 1,6–10
1Te 4,16
Mt 25,41–43
Mt 25,34

Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec
slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.

Jak tě potěšuje, že Kristus přijde „soudit živé i mrtvé“?
Kristův příchod k soudu živých i mrtvých mě potěšuje
tím, že ve všem zármutku a pronásledování očekávám
se vzpřímenou hlavou z nebe právě toho soudce, který se
již předtím postavil místo mne před Boží soud a sňal ze
mne všechna obvinění. Přijde a uvrhne všechny své i mé
nepřátele do věčného zatracení, avšak mě spolu se všemi
vyvolenými vezme k sobě do nebeské radosti a slávy.
L 21,28

Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť
vaše vykoupení je blízko.
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52
L 21,28
Ř 8,23
Fp 3,20
Tt 2,13
2Te 1,6–10
1Te 4,16
Mt 25,41–43
Mt 25,34

Ř 8,23

A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů
Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny,
totiž vykoupení svého těla.

Fp 3,20

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

2Te 1,6–10

A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, 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 mociʻ, až v onen den
přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili;
také vy jste uvěřili našemu svědectví.
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Gn

Ga
1K
J 14

O Bohu Duchu svatém

53

n 1,2; Iz 48,16
1K 3,16; 6,19
Sk 5,3–4
Mt 28,19
2K 1,21–22
a 3,14; 1Pt 1,2
K 6,17; Sk 9,31
4,16; 1Pt 4,14

Co věříš o Duchu svatém?
O Duchu svatém předně věřím, že je stejně věčný Bůh
s Otcem i Synem. Dále pak že byl dán také mně, abych
měl skrze pravou víru podíl na Kristu a všech jeho požehnáních. Potěšuje mě a zůstane při mně navěky.

53
Gn 1,2; Iz 48,16
1K 3,16; 6,19
Sk 5,3–4
Mt 28,19
2K 1,21–22
Ga 3,14; 1Pt 1,2
1K 6,17; Sk 9,31
J 14,16; 1Pt 4,14

Gn 1,2

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale
nad vodami vznášel se duch Boží.

Iz 48,16

Přistupte ke mně a slyšte toto: Od počátku nemluvím potají,
od chvíle, kdy se to začalo dít, jsem při tom. A nyní mne posílá
Panovník Hospodin a jeho duch.

1K 6,19

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve
vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

2K 1,21–22

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo
si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce
nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.

J 14,16

Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi
navěky.

1Pt 4,14

Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na
vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
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54
J 10,11; Gn 26,4
Ř 8,29–30
Ef 1,10–13
Iz 59,21
Ř 1,16; 10,14-17
Ef 5,26; Sk 2,46
Ef 4,3–6; Ž 71,18
1K 11,26
Mt 16,18
J 10,28–30
1K 1,8–9
1J 3,21; 2,19

Co věříš o „svaté církvi obecné“?
O „svaté církvi obecné“ věřím, že Boží Syn shromažďuje,
chrání a zachovává své vyvolené společenství k věčnému
životu skrze Ducha svatého a své slovo v jednotě pravé
víry, a to ze všech lidských pokolení od počátku světa až
do jeho konce. Dále věřím, že jsem živou součástí tohoto
společenství a na věky také zůstanu.

54

J 10,11; Gn 26
Ř 8,29–30
Ef 1,10–13
Iz 59,21
Ř 1,16; 10,14Ef 5,26; Sk 2,4
Ef 4,3–6; Ž 71
1K 11,26
Mt 16,18
J 10,28–30
1K 1,8–9
1J 3,21; 2,19

Sk 2,46

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb
a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.

Ef 4,3–6

55
1J 1,3
1K 1,9
Ř 8,32
1K 12,12–13
1K 12,21
1K 13,5
Fp 2,4–6

A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem
pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech,
který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Co rozumíš „společenstvím svatých“?
„Společenstvím svatých“ předně rozumím, že všichni věřící i každý jednotlivě mají jako členové tohoto společenství podíl na Kristu i na všech jeho pokladech a darech.
A dále že každý má znát svoji povinnost používat ochotně a s radostí své dary k prospěchu a spáse druhých.
1J 1,3

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi
podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem
Ježíšem Kristem.

Ř 8,32

[Bůh] neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej
vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

1K 12,12–13

50/

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy
těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli

55
1J 1,3
1K 1,9
Ř 8,32
1K 12,12–13
1K 12,21
1K 13,5
Fp 2,4–6

6,4

56

-17
46
1J 2,2
1,18
2K 5,19.21
Jr 31,34
Ž 103,3
Ž 103,10–12
Ř 7,24–25
Ř 8,1–4
J 3,18

jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli
napojeni týmž Duchem.

Co věříš o „odpuštění hříchů“?
O „odpuštění hříchů“ věřím, že díky Kristově zástupné
oběti Bůh již nikdy nechce vzpomínat na žádný z mých
hříchů ani na mou hříšnou přirozenost, se kterou zápasím po celý svůj život. Z milosti mi naopak daruje Kristovu spravedlnost, abych již nikdy nemusel přijít před
soud a být odsouzen.

56
1J 2,2
2K 5,19.21
Jr 31,34
Ž 103,3
Ž 103,10–12
Ř 7,24–25
Ř 8,1–4
J 3,18

1J 2,2

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za
hříchy celého světa.

2K 5,19.21

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich
provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření… Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm
dosáhli Boží spravedlnosti.

Ž 103,10–12

Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se
klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

J 3,18

57
L 23,43
Fp 1,23
1K 15,53–54
Jb 19,25–27
1J 3,2
Fp 3,21

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Jak tě potěšuje „vzkříšení z mrtvých“?
„Vzkříšení z mrtvých“ mě potěšuje tím, že po tomto životě bude ke Kristu přijata nejen má duše, nýbrž mocí Kristovou bude i toto mé tělo vzkříšeno a opět spojeno s mou
duší a získá stejnou podobu jako oslavené tělo Kristovo.

57
L 23,43
Fp 1,23
1K 15,53–54
Jb 19,25–27
1J 3,2
Fp 3,21
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L 23,43

Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

1K 15,53–54

Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ,Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!‛

Jb 19,25–27

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad
prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha,
já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé
ledví po tom prahne v mém nitru.

Fp 3,21

58
2K 5,2–3
1K 2,9
J 17,3

On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou,
kterou je mocen všecko si podmanit.

Jak tě potěšuje článek o věčném životě?
Článek o věčném životě mě potěšuje tím, že již nyní ve
svém srdci prožívám počátek věčné radosti. Po tomto
životě však získám dokonalé spasení, které žádné oko
nevidělo a žádné ucho neslyšelo a ani člověku na mysl
nepřišlo, a abych v něm věčně oslavoval Boha.

58
2K 5,2–3
1K 2,9
J 17,3

1K 2,9

Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.ʻ

J 17,3

59
Abk 2,4
Ř 1,17
J 3,36

52/

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.

Jaký užitek máš nyní z toho, když tomu všemu věříš?
Když všemu tomu věřím, jsem před Bohem spravedlivý
v Kristu a jsem dědic věčného života.

59
Abk 2,4
Ř 1,17
J 3,36

Ř 1,17

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána
vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude
živ.ʻ

J 3,36

60
Ř 3,21–24
Ř 3,28
Ga 2,16
Ef 2,8
Fp 3,9
Ř 3,9
Ř 7,23
Tt 3,5
Ř 3,24
Ef 2,8
1J 2,2
1J 2,1
Ř 4,4–5
2K 5,19
2K 5,21
Ř 3,21–22
J 3,18

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

Jak jsi spravedlivý před Bohem?
Před Bohem jsem spravedlivý jedině pravou vírou v Ježíše Krista. Takže i když mě obviňuje mé svědomí, že jsem
těžce zhřešil proti všem Božím přikázáním a žádné z nich
nikdy nezachoval a stále ještě jsem nakloněn ke všemu
zlému, přesto mi Bůh bez mé zásluhy a z pouhé milosti
daruje Kristovo dokonalé zadostiučinění, spravedlnost
a svatost. Přistupuje ke mně, jako bych nikdy nezhřešil
a sám zcela naplnil poslušnost, kterou za mne naplnil
Kristus, jen když toto požehnání přijímám věřícím srdcem.

60
Ř 3,21–24
Ř 3,28
Ga 2,16
Ef 2,8
Fp 3,9
Ř 3,9
Ř 7,23
Tt 3,5
Ř 3,24
Ef 2,8
1J 2,2
1J 2,1
Ř 4,4–5
2K 5,19
2K 5,21
Ř 3,21–22
J 3,18

Ř 3,28

Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou
bez skutků zákona.

Ga 2,16

Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na
základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků
zákona ,nebude nikdo ospravedlněnʻ.

Ef 2,8

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

Ř 3,21–22

Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše
Krista pro všecky, kdo věří.
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61
1K 1,30
1K 2,2
1J 5,10

Proč říkáš, že jsi spravedlivý pouze skrze víru?
Že jsem spravedlivý pouze skrze víru, neříkám proto, že
bych se Bohu líbil kvůli hodnotě své víry. Mojí spravedlností před Bohem je pouze Kristovo zadostiučinění,
jeho spravedlnost a svatost. Já je však nemůžu přijmout
a přivlastnit si jinak než skrze víru.

61
1K 1,30
1K 2,2
1J 5,10

1K 1,30

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

1J 5,10

62
Ga 3,10
Dt 27,26
Iz 64,5

Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří
Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh
vydal o svém Synu.

Proč nám před Bohem nemohou naše dobré skutky
plně nebo částečně zajistit spravedlnost?
Naše dobré skutky nám nemohou před Bohem zajistit
spravedlnost plně ani částečně, protože k tomu, aby spravedlnost před Božím soudem obstála, musí být zcela dokonalá a plně v souladu s Božím zákonem. Avšak v tomto
životě jsou i naše nejlepší skutky nedokonalé a jsou poskvrněny hříchy.
Ga 3,10

Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu,
co je psáno v zákoně, a nečiní to.ʻ

Iz 64,5

Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako
poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti
nás unášely jako vítr.

54/

62
Ga 3,10
Dt 27,26
Iz 64,5

63
L 17,10

Nezasloužíme si za své dobré skutky nic, i když za ně
Bůh slibuje odměnu v tomto i v budoucím životě?
Za své dobré skutky si nezasloužíme nic, protože tato
odměna se neděje ze zásluh, nýbrž z milosti.

63
L 17,10

L 17,10

64
Mt 7,18

Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte:
‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni
učinit.ʻ

Nečiní však takové učení z lidí osoby lehkomyslné
a bezohledné?
Toto učení nečiní z lidí osoby lehkomyslné a bezohledné,
protože je nemožné, aby ti, kteří jsou pravou vírou spojeni s Kristem*, nepřinášeli ovoce vděčnosti.

64
Mt 7,18

Mt 7,18

Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

/ J 15,5

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já
v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit
nic.

*

Doslova „vštípeni v Krista“.
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O svátostech

65
Ef 2,8–9
J 3,5
Mt 28,19–20
1Pt 1,22–23

Odkud pochází víra, která jediná nám dává podíl na
Kristu a všech jeho požehnáních?
Víru, která nám dává podíl na Kristu a všech jeho požehnáních, působí v našich srdcích Duch svatý skrze kázání
svatého evangelia a potvrzuje ji přijímáním svátostí.

65
Ef 2,8–9
J 3,5
Mt 28,19–20
1Pt 1,22–23

Ef 2,8–9

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

1Pt 1,22–23

66
Gn 17,11
Ř 4,11
Dt 30,6
Lv 6,18
Žd 9,8–9.24
Ez 20,12

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem
milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.

Co jsou svátosti?
Svátosti jsou viditelná svatá znamení a pečetě, které Bůh
ustanovil proto, abychom jejich přijímáním lépe rozuměli zaslíbením evangelia, a zpečetil jimi, že nám na základě
neopakovatelné Kristovy oběti, dokonané na kříži, z milosti daruje odpuštění hříchů a věčný život.

66
Gn 17,11
Ř 4,11
Dt 30,6
Lv 6,18
Žd 9,8–9.24
Ez 20,12
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Ř 4,11

Znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou
měl ještě před obřízkou. Tak se stal otcem všech neobřezaných,
kteří věří a jimž je spravedlnost připočtena.

Dt 30,6

67
Ř 6,3
Ga 3,27

Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva
a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem
a celou svou duší a budeš živ.

Mají tedy slovo Boží i svátosti odkazovat naši víru
k oběti Ježíše Krista na kříži jako k jedinému základu
našeho spasení?
Slovo Boží i svátosti mají odkazovat naši víru k oběti Ježíše Krista na kříži jako k jedinému základu našeho spasení,
protože Duch svatý učí v evangeliu a potvrzuje svátostmi, že celé naše spasení je založeno na jediné oběti Ježíše
Krista, kterou za nás vykonal na kříži.

67
Ř 6,3
Ga 3,27

Ř 6,3

Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli
jsme pokřtěni v jeho smrt?

Ga 3,27

68

Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

Kolik svátostí ustanovil Kristus v Novém zákoně?
Kristus ustanovil v Novém zákoně dvě svátosti, a to křest
svatý a svatou večeři Páně.

58/

68

O svatém křtu

69
Mt 28,19
Sk 2,38
Mt 3,11
Mk 16,16
Ř 6,3–5
Mk 1,4
L 3,3

Jak ti svatý křest připomíná a jak tě ujišťuje, že jediná
oběť Ježíše Krista na kříži je k tvému prospěchu?
Svatý křest mi připomíná a ujišťuje mne, že Kristus ustanovil toto vnější obmytí vodou a přitom zaslíbil, že jsem
obmyt jeho krví a jeho Duchem od veškeré nečistoty své
duše, tedy od všech svých hříchů, a to tak jistě, jako jsem
vnějšně obmyt vodou, která smývá špínu z těla.

69
Mt 28,19
Sk 2,38
Mt 3,11
Mk 16,16
Ř 6,3–5
Mk 1,4
L 3,3

Mt 28,19

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Sk 2,38

Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest
ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete
dar Ducha svatého.“

Mk 16,16

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude
odsouzen.

Ř 6,3–5

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.
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70
Žd 12,24
1Pt 1,2
Zj 1,5
Za 13,1
Ez 36,25
J 1,33; 3,5
1K 6,11
1K 12,13
Ř 6,4
Ko 2,12

Co znamená být obmyt krví a Duchem Kristovým?
Být obmyt krví a Duchem Kristovým znamená, že máme
odpuštění hříchů od Boha pouhou milostí díky Kristově
krvi, která byla za nás vylita na kříži. Znamená to také,
že jsme obnoveni skrze Ducha svatého a posvěceni jako
Kristovy údy, abychom stále více odumírali hříchu a vedli zbožný a bezúhonný život.

70
Žd 12,24
1Pt 1,2
Zj 1,5
Za 13,1
Ez 36,25
J 1,33; 3,5
1K 6,11
1K 12,13
Ř 6,4
Ko 2,12

Za 13,1

V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty.

Ez 36,25

Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode
všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.

1K 6,11

Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

1K 12,13

Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli
jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli
napojeni týmž Duchem.

Ko 2,12

71
Mt 28,19
Mk 16,16
Tt 3,5
Sk 22,16

60/

S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

Kde Kristus zaslíbil, že jsme obmyti jeho krví a Duchem
tak jistě jako vodou křtu?
Kristus zaslíbil obmytí krví a Duchem při ustanovení křtu,
které zní takto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“
„Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ Toto zaslíbení je opakováno tam, kde
Písmo nazývá křest „obmytím znovuzrození“ a „obmytím
od hříchů“.

71
Mt 28,19
Mk 16,16
Tt 3,5
Sk 22,16

Tt 3,5

On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme
se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Sk 22,16

72
Mt 3,11
1Pt 3,21
Ef 5,26
1J 1,7
1K 6,11

Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys
byl obmyt ze svých hříchů.

Je vnější křest vodou samotným obmytím od hříchů?
Vnější křest vodou není samotným obmytím od hříchů,
protože od všech hříchů nás očišťuje pouze krev Ježíše
Krista a Duch svatý.

72
Mt 3,11
1Pt 3,21
Ef 5,26
1J 1,7
1K 6,11

1Pt 3,21

To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm
zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme – na základě vzkříšení Ježíše
Krista.

1J 1,7

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od
každého hříchu.

1K 6,11

A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
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73
Zj 1,5
Zj 7,14
1K 6,11
Mk 16,16
Ga 3,17

Proč Duch svatý nazývá křest „obmytím znovuzrození“
a „obmytím od hříchů“?
Duch svatý nazývá křest „obmytím znovuzrození“ a „obmytím od hříchů“ a Bůh takto mluví ze závažného důvodu.
Chce nás totiž učit, že stejně tak jako se vodou odstraňuje
tělesná nečistota, tak se odstraňují naše hříchy krví a Duchem Kristovým. A nadto nás chce touto Boží zárukou
a znamením ujistit, že jsme od svých hříchů skutečně duchovně obmyti, stejně jako jsme tělesně obmyti vodou.

73
Zj 1,5
Zj 7,14
1K 6,11
Mk 16,16
Ga 3,17

Zj 7,14

Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří
přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi
Beránkově.“

1K 6,11

Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

Mk 16,16

74
Gn 17,7
Mt 19,4
L 1,14–15
Ž 22,11
Iz 44,1–3
Sk 2,39
Sk 10,47
Gn 17,14
Ko 2,11–13

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude
odsouzen.

Mají se křtít také nemluvňata?
Nemluvňata se mají křtít také, protože stejně jako dospělí patří do Boží smlouvy a Božího společenství. Stejně
jako dospělým je také jim zaslíbeno vykoupení z hříchů
skrze krev Ježíše Krista i Duch svatý, jenž působí víru.
Proto mají být nemluvňata křtem jako znamením smlouvy přijata do křesťanské církve a odlišena od nevěřících
dětí – jak se ve Starém zákoně dělo skrze obřízku, místo
níž je v Novém zákoně ustanoven křest.
Mt 19,4

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť
takovým patří království nebeské.“

62/

74
Gn 17,7
Mt 19,4
L 1,14–15
Ž 22,11
Iz 44,1–3
Sk 2,39
Sk 10,47
Gn 17,14
Ko 2,11–13

Ž 22,11

Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj
Bůh.

Iz 44,1–3

A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izraeli, jehož jsem vyvolil.
Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě
matky a pomáhá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurúne,
jehož jsem vyvolil. Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny
na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své
požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

Gn 17,14

Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude
ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu.

Ko 2,11–13

V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když
jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni,
probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
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O svaté večeři Páně

75
Mt 26,26–29
Mk 14,22–24
L 22,19–20
1K 10,16–17
1K 11,23–25
1K 12,13

Jak ti svatá večeře Páně připomíná a jak tě ujišťuje,
že máš účast na jediné oběti Ježíše Krista na kříži a na
všech jeho darech?
Svatá večeře Páně mi připomíná a ujišťuje mne, že mám
účast na jediné oběti Ježíše Krista a na všech jeho darech
tím, že Kristus přikázal mně i všem věřícím jíst z tohoto lámaného chleba a pít z tohoto kalicha na jeho památku. Tím
předně zaslíbil, že jeho tělo bylo za mě obětováno a zlomeno na kříži a jeho krev byla za mě prolita, a to tak jistě,
jako na vlastní oči vidím, že se pro mě láme chléb Páně
a podává se mi kalich. Dále zaslíbil, že on sám sytí moji
duši k věčnému životu svým ukřižovaným tělem a napájí
prolitou krví tak jistě, jako z ruky Božího služebníka přijímám a tělesně užívám chléb a kalich Páně, které jsou mi
podávány jako jistá znamení těla a krve Kristovy.

75
Mt 26,26–29
Mk 14,22–24
L 22,19–20
1K 10,16–17
1K 11,23–25
1K 12,13

Mt 26,26–29

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům
se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal i kalich,
vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť
toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto
plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich
nový v království svého Otce.“
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76
J 6,35
J 6,40.47
J 6,50–58
Sk 3,21
1K 11,26
Ef 3,16–17
Ef 5,29–32
1K 6,15–19
1J 3,24; 4,13
J 6,56–58
J 14,23; 15,1–6
Ef 4,15–16

Co znamená jíst ukřižované Kristovo tělo a pít jeho
prolitou krev?
Jíst ukřižované Kristovo tělo a pít jeho prolitou krev znamená, že věřícím srdcem nejen přijímáme celé Kristovo
utrpení a smrt a skrze to odpuštění hříchů a věčný život,
nýbrž že jsme také více a více sjednocováni s jeho oslaveným tělem, a to skrze Ducha svatého, jenž přebývá současně v Kristu i v nás. Ačkoli on je v nebi a my na zemi,
přesto jsme s ním spojeni – masem z jeho masa a kostí
z jeho kostí a věčně žijeme z jednoho Ducha, jímž jsme
spravováni, tak jako jsou údy našeho těla spravovány jednou duší.

76

J 6,35
J 6,40.47
J 6,50–58
Sk 3,21
1K 11,26
Ef 3,16–17
Ef 5,29–32
1K 6,15–19
1J 3,24; 4,13
J 6,56–58
J 14,23; 15,1–
Ef 4,15–16

J 6,35

Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy
nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit.

J 6,50–58

„Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za
život světa.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může
dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám,
nebudete‑li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít
v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm
a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává
ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život
z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten
chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“

1K 11,26

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete
smrt Páně, dokud on nepřijde.

Ef 4,15–16
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Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je
hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem
se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé
části dáno.

Ex

77
Mt 26,26–28
Mk 14,22–24
L 22,19–20

–6

78

Mt 26,29
Mk 14,24
1K 10,16–17
1K 11,26–28
Gn 17,10–19
x 12,27.43.48
Tt 3,5
1Pt 3,21
1K 10,1–4

Kde Kristus zaslíbil, že sytí věřící svým tělem a napájí
svou krví tak jistě, jako jedí z lámaného chleba a pijí
z kalicha?
Kristus toto zaslíbil v ustanovení večeře Páně, které zní:
„Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,
lámal jej a řekl: Toto jest mé tělo, které se za vás vydává;
to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich
a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví;
to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku. Kdykoli
tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt
Páně, dokud on nepřijde.“ (1K 11,23–26)
Toto zaslíbení je zopakováno apoštolem Pavlem, když
praví: „Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí
na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí
jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.“
(1K 10,16–17)
Stává se chléb a víno skutečným Kristovým tělem
a krví?
Chléb a víno se nestávají skutečným Kristovým tělem
a krví. Tak jako se voda při křtu neproměňuje v Kristovu
krev ani není samotným obmytím od hříchů, nýbrž je
jejich znamením a ujištěním Božím, tak se ani chléb při
večeři Páně nestává samotným Kristovým tělem, i když
podle povahy svátosti a zvyklosti jej tělem Kristovýmnazýváme.

77
Mt 26,26–28
Mk 14,22–24
L 22,19–20

78
Mt 26,29
Mk 14,24
1K 10,16–17
1K 11,26–28
Gn 17,10–19
Ex 12,27.43.48
Tt 3,5
1Pt 3,21
1K 10,1–4

Mk 14,24

A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.“
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Tt 3,5

79
J 6,51.55
1K 10,16–17

On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme
se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Proč tedy Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich
svou krví, nebo také novou smlouvou ve své krvi,
a proč mluví apoštol Pavel o společenství těla a krve
Ježíše Krista?
Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich svou krví ze závažného důvodu. Chce nás tím totiž učit, že tak jako chléb
a víno zachovávají tento časný život, tak je jeho ukřižované tělo a prolitá krev skutečným pokrmem a nápojem
naší duše k životu věčnému. A mimo to nás chce tímto
viditelným znamením a závdavkem ujistit, že působením
Ducha svatého máme podíl na jeho těle a krvi tak jistě,
jako svými ústy přijímáme tato svatá znamení na jeho
památku – a veškeré jeho utrpení i jeho poslušnost jsou
nám darovány, jako bychom to vše vytrpěli a vykonali
my sami.
1K 10,16–17

Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni
máme podíl na jednom chlebu.
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Ž

79
J 6,51.55
1K 10,16–17

80

Žd 7,26–27
Žd 9,12.25–28
Žd 10,10–14
J 19,30
Mt 26,28
L 22,19–20
1K 6,17
1K 10,16–17
Žd 1,3
Žd 8,1
J 4,21–24
J 20,17
L 24,52
Sk 7,55
Ko 3,1
Fp 3,20–21
1Te 1,9–10
Žd 9,10

Jaký je rozdíl mezi večeří Páně a papežskou mší?*
Rozdíl mezi večeří Páně a papežskou mší spočívá v tomto:
Večeře Páně nám dosvědčuje, že máme dokonalé odpuštění všech svých hříchů skrze jedinou oběť Ježíše Krista,
kterou sám dokonal na kříži. A také nám dosvědčuje, že
jsme skrze Ducha svatého vštípeni v Krista, jenž je svým
pravým tělem nyní po pravici Otce v nebi a tam chce být
uctíván.
Mše však učí, že živí ani mrtví nemají odpuštění hříchů
skrze Kristovo utrpení, ledaže by byl za ně Kristus kněžími denně obětován při mši. A dále učí, že Kristus je
v podobě chleba a vína tělesně přítomen, a proto v nich
má být uctíván. Mše tedy ve své podstatě není nic jiného
než popření jediné oběti a utrpení Ježíše Krista a zlořečené modlářství.

80
Žd 7,26–27
Žd 9,12.25–28
Žd 10,10–14
J 19,30
Mt 26,28
L 22,19–20
1K 6,17
1K 10,16–17
Žd 1,3
Žd 8,1
J 4,21–24
J 20,17
L 24,52
Sk 7,55
Ko 3,1
Fp 3,20–21
1Te 1,9–10
Žd 9,10

Žd 7,26–27

To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který
nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za
vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou
provždy, když obětoval sebe sama.

*

První německé vydání Heidelberského katechismu z ledna 1563 tuto otázku
a odpověď ještě neobsahovalo. V druhém tisku, v témže roce, se článek 80
již objevil, avšak v kratším znění. Současná podoba odpovědi vychází až
z třetího vydání, také z roku 1563. Ostrý tón tohoto článku je třeba vnímat
na pozadí doby, kdy byl katechismus sepsán. V některých moderních edicích je formulace opatřena vysvětlující poznámkou, která zdůrazňuje posun v ekumenickém dialogu. V německém revidovaném vydání katechismu
z roku 2012 je doplněno následující prohlášení reformovaného svazu:
Tento odsudek byl formulován před 450 lety a v této podobě jej nelze po
stránce obsahové ani jazykové zastávat. Polemika proti opakování jednorázové Kristovy oběti na kříži a proti uctívání živlů (chleba a vína) neodpovídá
porozumění, jakého mohlo být v ekumenickém dialogu mezitím dosaženo.
Přetrvávající rozdíl v učení spočívá v tom, že v římskokatolické církvi je eucharistie chápána jako „oběť“, zatímco v evangelické bohoslužbě je večeře
Páně chápána jako „hostina“. Tento rozdíl by však neměl působit rozdělení
mezi církvemi.
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81
1K 10,21
1K 11,28–29

Kdo má přistupovat ke stolu Páně?
Ke stolu Páně mají přistupovat ti, kteří se sami sobě nelíbí pro své hříchy, ale přesto důvěřují, že jsou jim odpuštěny a jejich ostatní slabost je přikryta Kristovým utrpením
a smrtí, a ti, kteří touží, aby jejich víra byla více a více
posilována a jejich život se stával lepším. Avšak ti, kteří
nejsou připraveni činit pokání, a také pokrytci, jedí a pijí
sami sobě odsouzení.

81
1K 10,21
1K 11,28–29

1K 10,21

Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast
na stolu Páně i na stolu démonů.

1K 11,28–29

82
1K 11,20.34
Iz 1,11–15
Iz 66,3
Jr 7,21–23
Ž 50,16

Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto
kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí
a pije sám sobě odsouzení.

Má být dovolen přístup k večeři Páně i těm, kteří se
svým vyznáním a životem prokazují jako nevěřící
a bezbožní?
K večeři Páně nemá být dovolen přístup těm, kteří se svým
vyznáním a životem prokazují jako nevěřící a bezbožní,
protože tím je znevážena Boží smlouva a vyvolán Boží
hněv nad celým sborem. Proto má křesťanská církev povinnost podle řádu Kristova a podle jeho apoštolů takové
lidi na základě „úřadu klíčů“ vyloučit, dokud nedojde k nápravě jejich života.
Jr 7,21–23

Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Přidejte své zápalné oběti ke svým obětním hodům a jezte maso! Nemluvil jsem
k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem
je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto: ‚Poslouchejte mě a budu vám
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82
1K 11,20.34
Iz 1,11–15
Iz 66,3
Jr 7,21–23
Ž 50,16

Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak
jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.ʻ “

Ž 50,16

Ale svévolníkovi Bůh praví: „Nač odříkáváš má nařízení, proč si
bereš do úst moji smlouvu?“

/ Tt 1,16

83
Mt 16,18–19
Mt 18,15–18

Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou
odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.

Co je to úřad klíčů?
Úřad klíčů je kázání svatého evangelia a křesťanská kázeň vedoucí k pokání. Jimi se království nebeské věřícím
otevírá a nevěřícím zavírá.

83
Mt 16,18–19
Mt 18,15–18

Mt 16,18–19

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev
a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš
na zemi, bude přijato v nebi.

Mt 18,15–18

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá‑li
si říci, získal jsi svého bratra. Nedá‑li si říci, přiber k sobě ještě
jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověďʻ. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam
to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi,
bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato
v nebi.
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84
J 20,21–23
Mt 16,19

Jak se nebeské království otevírá a zavírá kázáním
svatého evangelia?
Nebeské království se otevírá a zavírá kázáním svatého
evangelia tak, že podle Kristova příkazu je všem věřícím
i každému jednotlivě zvěstováno a veřejně dosvědčováno, že pokud přijímají zaslíbení evangelia pravou vírou,
jsou jim skutečně všechny jejich hříchy Bohem odpuštěny, a to díky Kristově zásluze. Naopak všem nevěřícím
a pokrytcům je zvěstováno, že na nich spočívá Boží hněv
a věčné zatracení, dokud se neobrátí a nebudou činit pokání. Podle tohoto svědectví evangelia chce Bůh soudit
jedny i druhé v tomto i budoucím životě.
J 20,21–23

Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte
Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,
a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Mt 16,19

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude
odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.
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84
J 20,21–23
Mt 16,19

85
Mt 18,15–18
1K 5,2–5
2Te 3,14–15
2J 10–11

Jak se křesťanskou kázní otevírá a zavírá království
nebeské?
Království nebeské se křesťanskou kázní otevírá a zavírá
tak, že podle Kristova příkazu jsou v bratrské lásce napomínáni všichni ti, kteří se nazývají křesťany, ale zastávají nekřesťanské učení nebo vedou nekřesťanský život.
Pokud byli několikrát bratrsky napomenuti, a přesto své
omyly nebo prohřešky neopouštějí, pak je to sděleno církvi nebo těm, kteří jsou k tomu v církvi ustanoveni. A když
nedbají ani jejich napomenutí, jsou vyloučeni z křesťans
kého sboru odepřením svátostí a vyloučeni Bohem samotným z Kristova království. Opět jsou však přijímáni
za údy Kristovy i za údy církve, jestliže slibují a prokazují
skutečnou nápravu.*

85
Mt 18,15–18
1K 5,2–5
2Te 3,14–15
2J 10–11

Mt 18,15–18

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá‑li
si říci, získal jsi svého bratra. Nedá‑li si říci, přiber k sobě ještě
jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověďʻ. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam
to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi,
bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato
v nebi.

2Te 3,14–15

Neuposlechne‑li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu
znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním
jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.

*

Kristus dal církvi pravomoc napomínat a vylučovat; cílem křesťanské kázně
však není zničení hříšníka, nýbrž jeho poučení a spasení. Úmyslem také není
ustanovit suverenitu a tyranii Kristových služebníků (srov. L 22,25), napsal
Ursinus ve svém komentáři ke katechismu (pozn. překl.).
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III. díl

O vděčnosti

86
Ř 6,12–13
Ř 12,1–2
1Pt 2,5.9.10
1K 6,20
Mt 5,16
1Pt 2,12
1Pt 1,6–7
Mt 7,17–18
Ga 5,6
Ga 5,22–23
1Pt 3,1–2
Ř 14,19

Když jsme vykoupeni ze své bídy pouhou milostí
skrze Krista a bez své zásluhy, proč máme konat dobré
skutky?
Dobré skutky máme konat proto, že poté co nás Kristus
vykoupil svou krví, také nás skrze Ducha svatého obnovuje ke svému obrazu, abychom celým svým životem prokazovali Bohu vděčnost za jeho požehnání, a tak byl námi
oslavován. Dále také proto, abychom my sami byli ujištěni
o své víře z jejího ovoce a abychom svým zbožným životem získávali své bližní pro Krista.

86
Ř 6,12–13
Ř 12,1–2
1Pt 2,5.9.10
1K 6,20
Mt 5,16
1Pt 2,12
1Pt 1,6–7
Mt 7,17–18
Ga 5,6
Ga 5,22–23
1Pt 3,1–2
Ř 14,19

Ř 6,12–13

Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; 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 spravedlnosti.

Ř 12,1–2

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať 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.

1K 6,20

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
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Mt 5,16

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 7,17–18

Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává
špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný
strom nemůže nést dobré ovoce.

Ga 5,22–23

87
1K 6,9–10
Ef 5,5–6
1J 3,14

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se
zákon neobrací.

Mohou být spaseni ti, kteří se od svého nevděčného
způsobu života neobrátí k Bohu a nečiní pokání?
Ti kdo se od svého nevděčného života neobrátí k Bohu
a nečiní pokání, nemohou být spaseni. Písmo totiž praví:
V království Božím nebudou mít účast smilníci, modláři,
cizoložníci, zloději, lakomci, opilci, utrhači, lupiči a jim
podobní.

87
1K 6,9–10
Ef 5,5–6
1J 3,14

1K 6,9–10

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani
nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači,
lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1J 3,14

88
Ř 6,4–6
Ef 4,22–24
Ko 3,5–10
1K 5,7

76/

My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme
své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.

V čem spočívá skutečné pokání a obrácení?
Skutečné pokání a obrácení spočívá ve dvojím: předně
v umrtvení starého člověka a dále ve vzkříšení člověka
nového.

88
Ř 6,4–6
Ef 4,22–24
Ko 3,5–10
1K 5,7

Ř 6,4–6

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, aby
chom – 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. Víme přece, že starý člověk
v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem
bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.

Ef 4,22–24

89
Ř 8,13
Jl 2,13

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové
lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti
pravdy.

Co je umrtvení starého člověka?
Umrtvení starého člověka je opravdová, ze srdce vycházející lítost nad hříchem a stále větší nenávist vůči němu
a utíkání před ním.

89
Ř 8,13
Jl 2,13

Ř 8,13

Vždyť žijete‑li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí
Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít.

Jl 2,13

90
Ř 5,1; 14,17
Iz 57,15
Ř 6,10–11
Ga 2,20

Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému
Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš
milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.

Co je vzkříšení nového člověka?
Vzkříšení nového člověka je srdečná radost v Bohu skrze
Krista a také touha a zalíbení žít podle Boží vůle ve všech
dobrých skutcích.

90
Ř 5,1; 14,17
Iz 57,15
Ř 6,10–11
Ga 2,20

Ř 5,1

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.
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Ř 14,17

Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.

Ř 6,10–11

91
Ř 14,23
1S 15,22; Ef 2,10
1K 10,31
Dt 13,1
Ez 20,18–19
Iz 29,13; Mt 15,9

Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije
Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu
v Kristu Ježíši.

Co jsou tedy dobré skutky?
Dobré skutky jsou pouze ty, které konáme z pravé víry
podle Božího zákona a k Boží slávě, nikoliv ty, které jsou
založeny na našem mínění nebo lidských ustanoveních.

91

Ř 14,23
1S 15,22; Ef 2
1K 10,31
Dt 13,1
Ez 20,18–19
Iz 29,13; Mt 1

Ef 2,10

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom
konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

1K 10,31

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě
Boží.

Dt 13,1

92
Ex 20,1–17
Dt 5,6–21

I.

78/

Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu
nepřidáš a nic z toho neubereš.

Jak zní Boží zákon?
Boží zákon zní takto:
„Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo
mne.

92
Ex 20,1–17
Dt 5,6–21

I.

II.

III.
IV.

2,10

15,9

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

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. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců
na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin
nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den
je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj
otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe
i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil
jej jako svatý.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho
otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
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93
Ex 34,28
Dt 4,13
Dt 10,3–4
Mt 22,37–40

Jak se dělí tato přikázání?
Tato přikázání se dělí na dvě desky. První nás učí ve čtyřech přikázáních, jak máme jednat vůči Bohu. Druhá deska nás učí v šesti přikázáních, co je naší povinností vůči
bližnímu.

93
Ex 34,28
Dt 4,13
Dt 10,3–4
Mt 22,37–40

Dt 4,13

Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat,
desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky.

Mt 22,37–40

94
1K 6,9–10
1K 10,7.14
Lv 19,31
Dt 18,10–11
Zj 19,10; 22,8–9
J 17,3; Jr 17,5
1Pt 5,5–6
Ř 5,3–4
1K 10,10
Fp 2,14
Ž 104,27–30
Iz 45,7; Jk 1,17
Př 1,7; 9,10
Žd 10,36
Ko 1,11; Dt 6,2.5
Mt 22,37
Ž 111,10
Mt 4,10; 10,28
Dt 10,20
Mt 5,29–30
Mt 10,37
Sk 5,29

On mu řekl: „ ,Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.ʻ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ,Miluj svého bližního jako
sám sebe.ʻ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Co požaduje Bůh v prvním přikázání?
V prvním přikázání Bůh požaduje, abych se vyvaroval a vyhýbal veškerému modlářství, všemu čarování a věštění,
pověrám a také vzývání svatých nebo jiných stvořených
bytostí, a to proto, abych neztratil spasení a požehnání své
duše. Místo toho mám správně poznávat jediného pravého
Boha, jemu samému mám důvěřovat a od něho samotného očekávat ve vší pokoře a trpělivosti vše dobré. Boha
samotného mám z celého srdce milovat, mít v bázni a uctívat, takže bych se spíše vzdal všech stvořených bytostí, než
abych v nejmenším jednal proti jeho vůli.
1K 6,9–10

80/

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani
nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači,
lupiči nebudou mít účast v Božím království.

Fp
Ef

94

1K 6,9–10
1K 10,7.14
Lv 19,31
Dt 18,10–11
Zj 19,10; 22,8
J 17,3; Jr 17,5
1Pt 5,5–6
Ř 5,3–4
1K 10,10
Fp 2,14
Ž 104,27–30
Iz 45,7; Jk 1,1
Př 1,7; 9,10
Žd 10,36
Ko 1,11; Dt 6,
Mt 22,37
Ž 111,10
Mt 4,10; 10,28
Dt 10,20
Mt 5,29–30
Mt 10,37
Sk 5,29

Lv 19,31

Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy
a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Dt 18,10–11

95

Ef 5,5
1Pa 16,26
p 3,19; Ga 4,8
f 2,12; 1J 2,23
2J 9; J 5,23

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo
svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec
ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.

V čem spočívá modlářství?
Modlářství spočívá v tom, když místo a nebo vedle pravého Boha, který se zjevil ve svém Slově, člověk má nebo
si vymýšlí něco jiného, v co skládá naději.

95
Ef 5,5
1Pa 16,26
Fp 3,19; Ga 4,8
Ef 2,12; 1J 2,23
2J 9; J 5,23

Ef 5,5

Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.

1Pa 16,26

Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.

Ga 4,8

Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve
skutečnosti bohy nejsou.

8–9
5

/ 1J 5,20–21

17

,2.5

8

96

Dt 4,15–19
Iz 40,18–20
Ř 1,23.25
Sk 17,29
1S 15,23
Dt 12,30–32
Mt 15,9

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný
život. Děti, varujte se modlářství.

Co požaduje Bůh v druhém přikázání?
V druhém přikázání Bůh požaduje, abychom ho nijak nezobrazovali ani ho neuctívali žádným jiným způsobem,
než jak přikázal ve svém Slově.

96
Dt 4,15–19
Iz 40,18–20
Ř 1,23.25
Sk 17,29
1S 15,23
Dt 12,30–32
Mt 15,9
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Iz 40,18–20

Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné
řetízky přidělá zlatník. Chudák, který na takovou oběť nemá,
vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala.

Ř 1,23.25

Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů… Vyměnili
Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.

Sk 17,29

97
Ex 23,24
Ex 34,13–14
Nu 33,52
Dt 7,5
Dt 12,3
Dt 16,22
2Kr 18,3–4

J sme‑li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se
podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.

Smíme tedy vůbec vytvářet obrazy?
Obrazy vytvářet smíme, avšak Bůh nemůže a ani nesmí
být vyobrazen žádným způsobem. Stvořené bytosti mohou být zobrazovány, ale Bůh zakazuje, aby byla vytvářena a vlastněna zobrazení k jejich uctívání nebo k službě
Bohu skrze ně.
Ex 23,24

Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit. Nebudeš se dopouštět toho, co páchají. Úplně je rozmetáš a na kusy
roztříštíš jejich posvátné sloupy.

Ex 34,13–14

Proto jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich posvátné kůly pokácíte. Nebudeš se klanět jinému
bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě
milující.

82/

97
Ex 23,24
Ex 34,13–14
Nu 33,52
Dt 7,5
Dt 12,3
Dt 16,22
2Kr 18,3–4

98
Jr 10,8
Abk 2,18–19
2Pt 1,19
2Tm 3,16–17

Nemohou však být v kostelech tolerovány obrazy jako
knihy pro nevzdělaný lid?
Obrazy nemohou být tolerovány ani jako knihy pro nevzdělaný lid*, protože nemáme být moudřejší než Bůh,
který chce, aby jeho církev byla vyučována nikoli němými modlami, nýbrž živým kázáním jeho Slova.

98
Jr 10,8
Abk 2,18–19
2Pt 1,19
2Tm 3,16–17

Abk 2,18–19

Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži? Ať si v ni doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky.
Běda tomu, kdo říká dřevu: „Procitni“, kdo říká němému kameni: „Vzbuď se.“ Něco takového má být učitelem? I když je to
potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha.

2Tm 3,16–17

99
Lv 24,11–16
Lv 19,12
Mt 5,37
Jk 5,12
Iz 45,23
Mt 10,32
1Tm 2,8
Ř 2,24
1Tm 6,1
Ko 3,16–17

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvěd
čování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl
náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Co požaduje Bůh ve třetím přikázání?
Ve třetím přikázání Bůh požaduje, abychom nezlořečili
nebo nezneužívali jeho jméno nejen tím, že bychom proklínali, ale ani křivou přísahou nebo zbytečným přísaháním, a svým mlčením a přihlížením se ani nemáme stát
spoluviníky takových hrozných hříchů. Souhrnně řečeno – svaté Boží jméno máme užívat pouze s bázní a úctou,
tak aby bylo námi řádně vyznáváno, vzýváno a všemi našimi slovy i činy uctíváno.

99
Lv 24,11–16
Lv 19,12
Mt 5,37
Jk 5,12
Iz 45,23
Mt 10,32
1Tm 2,8
Ř 2,24
1Tm 6,1
Ko 3,16–17

Lv 19,12

Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno
svého Boha. Já jsem Hospodin.

Mt 5,37

Vaše slovo buď ,ano, ano – ne, neʻ; co je nad to, je ze zlého.
*

Doslova „knihy laiků“.
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Jk 5,12

Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi
ani při ničem jiném. Vaše ,anoʻ ať je vždy ,anoʻ a ,neʻ ať je ,neʻ,
abyste nepropadli soudu.

Ko 3,16–17

100
Lv 5,1
Lv 24,15–16

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství:
se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností
v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává
Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána
Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Je rouhání Božímu jménu přísaháním a klením tak
těžký hřích, že se Bůh hněvá i na ty, kteří, pokud je to
v jejich moci, takovému jednání nebrání a nezakazují
je?
Rouhání Božímu jménu přísaháním a klením je těžký hřích,
dokonce není většího hříchu, který by Boha popouzel k silnějšímu hněvu, než rouhání jeho jménu. Proto také přikázal, aby byl trestán smrtí.

1
Iz

Ř

100
Lv 5,1
Lv 24,15–16

Lv 5,1

Prohřeší‑li se někdo tím, že slyšel vyslovit kletbu a byl toho
svědkem, ať už to viděl nebo se o tom dozvěděl, jestliže to neoznámí, ponese svou vinu.

Lv 24,15–16

Izraelcům pak řekneš: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese
následky svého hříchu. Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí
zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu.
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1

101

Dt 6,13
Dt 10,20
48,1; Žd 6,16
Gn 21,24
Gn 31,53–54
Joz 9,15.19
1S 24,22–23
2S 3,35
1Kr 1,28–30
Ř 1,9; 2K 1,23

Smíme vůbec ve jménu Božím přísahat?
Ve jménu Božím smíme přísahat, když to vyžadují od občanů státní úřady nebo pokud je to nutné, aby byla zachována a podpořena věrnost a pravda k Boží cti a k dobru
bližního. Neboť taková přísaha je založena na Božím slově, a proto ji lidé ve Starém i Novém zákoně právem používali.

101
Dt 6,13
Dt 10,20
Iz 48,1; Žd 6,16
Gn 21,24
Gn 31,53–54
Joz 9,15.19
1S 24,22–23
2S 3,35
1Kr 1,28–30
Ř 1,9; 2K 1,23

Dt 6,13

0

Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při
jeho jménu přísahat.

Žd 6,16

Lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je zárukou, kterou končí každý spor.

1S 24,22–23

„A teď mi odpřisáhni při Hospodinu, že nevyhubíš mé potomstvo a že mé jméno z domu mého otce nevyhladíš!“ David to
Saulovi odpřisáhl. Saul se pak odebral ke svému domu a David
se svými muži vystoupil do skalní skrýše.

Ř 1,9

Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho Synu, je mi
svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji.

2K 1,23

102
2K 1,23
Mt 5,34–36
Jk 5,12

Dovolávám se za svědka samého Boha, že jen z ohledu na vás
jsem dosud nepřišel do Korintu.

Smíme přísahat také při svatých nebo jiných
stvořených bytostech?
Při svatých nebo jiných stvořených bytostech přísahat
nesmíme. Při řádné přísaze se dovoláváme za svědka samotného Boha, aby on, jenž jediný zná lidská srdce, potvrdil pravdu nebo mě potrestal, pokud přísahám křivě.
Tato čest však nenáleží žádné jiné bytosti kromě Boha.

102
2K 1,23
Mt 5,34–36
Jk 5,12
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2K 1,23

Dovolávám se za svědka samého Boha, že jen z ohledu na vás
jsem dosud nepřišel do Korintu.

Mt 5,34–36

103
Tt 1,5
1Tm 3,14–15
1Tm 4,13–16
1Tm 5,17
1K 9,11–14
2Tm 2,2; 3,15
Ž 40,10–11
Ž 68,27
Sk 2,42.46
1K 14,19.29–31
1K 11,33
1Tm 2,1–3.8–10
1K 14,16; 16,2
Iz 66,23

Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží; ani při zemi, protože země je podnož
jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého
krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit,
aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.

Co požaduje Bůh ve čtvrtém přikázání?
Ve čtvrtém přikázání Bůh předně požaduje, aby bylo zachováváno kázání Božího slova a křesťanské vyučování
a abych zejména v den odpočinku pilně přicházel do shromáždění církve a zde se Božímu slovu učil, měl účast na
svátostech, veřejně Pána vzýval a přispíval do sbírek pro
potřebné. Dále požaduje, abych po všechny dny svého života zanechal svých zlých skutků a nechal v sobě působit
Pána skrze Ducha svatého, a tak začínal již v tomto životě
věčné odpočinutí.*
Ž 40,10–11

Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění. Že v tom
svým rtům nezbraňuji, víš sám, Hospodine. Spravedlnost tvou
jsem ve svém srdci neskryl, hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění.

Sk 2,42.46

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb
a modlili se… Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným
srdcem.

1K 16,2

V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
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*

Doslova „věčný sabat“.
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103

Tt 1,5
1Pt
1Tm 3,14–15
1Tm 4,13–16
1Tm 5,17
1K 9,11–14
2Tm 2,2; 3,15
Ž 40,10–11
Ž 68,27
Sk 2,42.46
1K 14,19.29–3
1K 11,33
1Tm 2,1–3.8–
1K 14,16; 16,2
Iz 66,23

104

Ef 5,22; 6,1–4
Ko 3,18.20–24
Př 1,8
Př 4,1.15.20
Př 20,20
Ex 21,17
Ř 13,1–3
Př 23,22
Gn 9,24–25
2,18; Ef 6,4.9
Ko 3,19.21
Ř 13,1–7
Mt 22,21

3

5

31

–10
2

/ Žd 4,9–10

Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.
Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla,
tak jako Bůh odpočinul od svého.

Co požaduje Bůh v pátém přikázání?
V pátém přikázání Bůh požaduje, abych prokazoval úctu,
lásku i věrnost svému otci i matce a všem svým nadřízeným a abych přijímal všechno jejich dobré učení, vedení
i trestání s náležitou poslušností. Mám být také trpělivý
k jejich nedostatkům, protože Bůh nás chce spravovat
a vést jejich rukou.

104
Ef 5,22; Ef 6,1–4
Ko 3,18.20–24
Př 1,8
Př 4,1.15.20
Př 20,20
Ex 21,17
Ř 13,1–3
Př 23,22
Gn 9,24–25
1Pt 2,18; Ef 6,4.9
Ko 3,19.21
Ř 13,1–7
Mt 22,21

Ef 6,1–4

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před
Bohem. ,Cti otce svého i matku svouʻ je přece jediné přikázání,
které má zaslíbení: ,aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ
na zemi.ʻ Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Př 1,8

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním
neopovrhuj.

Ř 13,1–3

Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha.
Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti
vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo
jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel
bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly.

Ko 3,19.21

Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně… Otcové,
neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.
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105
Mt 5,21–22
Mt 26,52
Gn 9,6
Ef 4,26
Ř 12,19
Mt 5,25
Mt 18,35
Ř 13,14
Ko 2,23
Sír 3,27
Mt 4,7; Gn 9,6
Ex 21,14
Mt 26,52
Ř 13,4

Co požaduje Bůh v šestém přikázání?
V šestém přikázání Bůh požaduje, abych svého bližního
neurážel, neměl ho v nenávisti, neubližoval mu ani ho
nehodlal zabít a to vše abych nečinil ani myšlenkami ani
slovy nebo jednáním. Nemám se ničeho takového dopouštět sám ani za pomoci někoho jiného, naopak mám
odložit všechnu pomstychtivost. Nemám ubližovat ani
sobě samému nebo se svévolně vydávat do nebezpečí.
Proto má také stát pověření a moc, aby zabíjení bránil.

105

Mt 5,21–22
Mt 26,52
Gn 9,6
Ef 4,26
Ř 12,19
Mt 5,25
Mt 18,35
Ř 13,14
Ko 2,23
Sír 3,27
Mt 4,7; Gn 9,6
Ex 21,14
Mt 26,52
M
Ř 13,4

1

Mt 5,21–22

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude
vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude
vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému
peklu.

Gn 9,6

Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

Ř 12,19

106
Ř 1,28–32
1J 2,9.11
Jk 1,20
Ga 5,19–21
1J 3,15

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží
soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.ʻ

Mluví toto přikázání jen o zabíjení?
Toto přikázání nemluví jen o zabíjení, protože Bůh nás chce
tímto zákazem vraždy učit, že nenávidí už její kořen, totiž závist, nenávist, hněv a pomstychtivost, a že toto vše považuje za
skrytou vraždu.

Jk 1,20

Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.

Ga 5,19–21

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost,
vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost
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106
Ř 1,28–32
1J 2,9.11
Jk 1,20
Ga 5,19–21
1J 3,15

5

107

6

Mt 7,12; 22,39
Ef 4,2
Ga 6,1–2
Mt 5,9
Ř 12,18
Mt 5,7
L 6,36
Ř 12,10.15
Ex 23,5
Mt 5,44–45
Ř 12,20–21

6

a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří
takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.

1J 3,15

Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah – a víte, že žádný vrah
nemá podíl na věčném životě.

Stačí k naplnění přikázání „nezabiješ“, když svého
bližního nezabíjíme?
K naplnění přikázání „nezabiješ“ nestačí, když svého bližního nezabíjíme. Tím že Bůh zatracuje závist, nenávist
a hněv, od nás chce, abychom svého bližního milovali jako
sebe sama. Chce, abychom mu prokazovali trpělivost, pokoj, mírnost, milosrdenství a laskavost a také abychom
ho, jak je to jen možné, chránili před škodami. Máme také
činit dobro svým nepřátelům.

107
Mt 7,12; 22,39
Ef 4,2
Ga 6,1–2
Mt 5,9
Ř 12,18
Mt 5,7
L 6,36
Ř 12,10.15
Ex 23,5
Mt 5,44–45
Ř 12,20–21

Mt 7,12

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi;
v tom je celý Zákon i Proroci.

Ga 6,1–2

Bratří, upadne‑li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu
v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také
nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak
naplníte zákon Kristův.

Ř 12,18

Je‑li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.

L 6,36

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Ř 12,10

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost
jeden druhému.

Mt 5,44–45

Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo
vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on
dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
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Ř 12,20–21

108
Lv 18,27–29
Jd 23; 1Te 4,3–5
Žd 13,4
1K 7,1–4
1K 7,25–28

Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má‑li žízeň,
dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.ʻ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Co učí sedmé přikázání?
Sedmé přikázání učí, že Bůh zavrhuje veškerou nemravnost, a proto ji máme ze srdce nenávidět. Máme žít mravně a zodpovědně ať v manželství, nebo mimo ně.

108

Lv 18,27–29
Jd 23; 1Te 4,3
Žd 13,4
1K 7,1–4
1K 7,25–28

1Te 4,3–5

Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali
necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou
svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

Žd 13,4

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni,
neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

1K 7,1–4

109
Ef 5,3–4
1K 6,18–20
Mt 5,27–32
Ef 5,18
1K 15,33
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Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez
ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu
a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen,
a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro
svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale
pro svou ženu.

Zakazuje Bůh v tomto přikázání pouze cizoložství
a podobné hříchy?
Bůh v tomto přikázání nezakazuje pouze cizoložství a podobné hříchy, protože jak naše tělo, tak i naše duše jsou
chrámem Ducha svatého, a proto Bůh chce, abychom zachovávali obojí čisté a svaté. Zakazuje tedy všechny nevázané činy, posunky, slova, myšlenky, touhy a cokoli, co by
k nim mohlo člověka podněcovat.

1

109
Ef 5,3–4
1K 6,18–20
Mt 5,27–32
Ef 5,18
1K 15,33

1K 6,18–20

8

3–5

Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší
proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem
Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým
tělem oslavujte Boha.

Mt 5,27–32

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.ʻ Já však vám pravím,
že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém
srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby
celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá
ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul
jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!ʻ Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou
manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo
by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

1K 15,33

110
1K 6,10
1K 5,10
L 3,14
1Te 4,6
Př 11,1
Př 16,11
Ez 45,9–10
Dt 25,13–16
Ž 15,5
L 6,35
1K 6,10
Př 5,16

9

Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravyʻ.

Co zakazuje Bůh v osmém přikázání?
V osmém přikázání Bůh zakazuje nejen krádež a loupež,
které státní úřady trestají podle zákonů, ale krádeží nazývá i všechny zlé pokusy a záměry, kterými zkoušíme
získat majetek svého bližního, ať už násilím, nebo zdánlivě podle práva, např. falešnými vahami a mírami, špatným zbožím, padělanými penězi, lichvou nebo jakýmkoli
prostředkem, který je Bohem zakázán. Dále také Bůh zakazuje veškerou lakotu a zbytečné plýtvání svými dary.

110
1K 6,10
1K 5,10
L 3,14
1Te 4,6
Př 11,1
Př 16,11
Ez 45,9–10
Dt 25,13–16
Ž 15,5
L 6,35
1K 6,10
Př 5,16

1K 6,10

Ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast
v Božím království.
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1

1Te 4,6

Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra,
protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli
a dosvědčili.

Př 11,1

Falešné váhy jsou Hospodinu ohavností, kdežto v přesném závaží má zalíbení.

Dt 25,13–16

Nebudeš mít ve svém váčku dvojí závaží, větší a menší. Nebudeš
mít ve svém domě dvojí míru, větší a menší. Budeš mít správné
a poctivé závaží, správnou a poctivou míru, abys byl dlouho živ
na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin,
tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo páchá něco takového,
každého, kdo se dopouští bezpráví.

Ž 15,5

111
Mt 7,12
Ef 4,28

Nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.

Co ti Bůh přikazuje v tomto přikázání?
Bůh mi v tomto přikázání přikazuje, abych podporoval
prospěch svého bližního a kde jen můžu, abych vůči němu
jednal tak, jak bych sám chtěl, aby jednal on vůči mně.
Mám také věrně pracovat, abych mohl pomáhat potřebnému v jeho nouzi.

111
Mt 7,12
Ef 4,28

Mt 7,12

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi;
v tom je celý Zákon i Proroci.

Ef 4,28

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné
práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
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1

112
Př 19,5.9
Př 21,28
Ž 15,2–3
Ř 1,29–30
Mt 7,1–2
L 6,37
J 8,44
Př 12,22
Př 13,5
1K 13,6
Ef 4,25
1Pt 4,8

Co požaduje Bůh v devátém přikázání?
Bůh v devátém přikázání požaduje, abych nevydával proti
nikomu křivé svědectví a nepřekrucoval něčí slova, abych
druhého nepomlouval ani ho neurážel. Nemám napomáhat tomu, aby byl někdo bez vyslechnutí a lehkomyslně
odsouzen, nýbrž mám veškerou lež a klam považovat za
vlastní skutky ďáblovy, které podléhají Božímu hněvu.
Před soudem a při všem svém jednání mám milovat pravdu, upřímně ji říkat i vyznávat. Mám také podle svých
možností a schopností chránit a podporovat čest svého
bližního i jeho dobrou pověst.

112
Př 19,5.9
Př 21,28
Ž 15,2–3
Ř 1,29–30
Mt 7,1–2
L 6,37
J 8,44
Př 12,22
Př 13,5
1K 13,6
Ef 4,25
1Pt 4,8

Př 19,5.9

Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži…
Křivý svědek nezůstane bez trestu, zahyne ten, kdo šíří lži.

Ž 15,2–3

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo
ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému
nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu.

1

Mt 7,1–2

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte,
takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh
naměří vám.

Ef 4,25

113
Ř 7,7

Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližnímʻ,
vždyť jste údy téhož těla.

Co požaduje Bůh v desátém přikázání?
Bůh v desátém přikázání požaduje, aby do našeho srdce
již nikdy více nepřišla ani sebemenší touha nebo myšlenka proti některému z Božích přikázání, a naopak abychom z celého srdce nenáviděli každý hřích a toužili po
spravedlnosti.

113
Ř 7,7
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1

Ř 7,7

114
1J 1,8–10
Ř 7,14–15
Kaz 7,20
Jk 2,10
Ř 7,22–23

Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích
bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal
žádostivost, kdyby zákon neřekl: ‚Nepožádáš!ʻ

Mohou tato přikázání dokonale zachovávat ti, kteří
jsou obráceni k Bohu?
Tato přikázání nemohou dokonale zachovávat ani ti, kdo
jsou obráceni k Bohu, protože i ti nejzbožnější za svého
života nedojdou dále než na pouhý začátek této poslušnosti. Přece však začínají s pevným úmyslem žít nejen
podle některých Božích přikázání, nýbrž podle všech.
1J 1,8–10

Říkáme‑li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás
není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Říkáme‑li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo
v nás není.

Ř 7,14–15

Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán.
Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci,
nýbrž to, co nenávidím.

Kaz 7,20

Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil.

Jk 2,10

Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.
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114
1J 1,8–10
Ř 7,14–15
Kaz 7,20
Jk 2,10
Ř 7,22–23

115
1J 1,9
Ž 32,5
Ř 7,24–25
1K 9,24–25
Fp 3,12–14

4

Proč nás tedy Bůh nechává kázat desatero přikázání
tak důrazně, když je v tomto životě nemůže
nikdo zachovávat?
Bůh nás nechává kázat desatero přikázání tak důrazně
předně proto, abychom po celý svůj život poznávali stále více svou náchylnost k hříchu a o to usilovněji hledali v Kristu odpuštění hříchů a spravedlnost. Dále proto,
abychom se snažili bez ustání prosit Boha o milost Ducha
svatého a obnovovali se stále více k Božímu obrazu, dokud nedosáhneme po tomto životě cíle – plné dokonalosti.

115
1J 1,9
Ž 32,5
Ř 7,24–25
1K 9,24–25
Fp 3,12–14

1J 1,9

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že
nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Ž 32,5

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“
A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Fp 3,12–14

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti;
běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu
říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede
mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
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1

O modlitbě

116
Ž 50,14–15
Mt 7,7–8
Mt 13,12
L 11,9–10.13

Proč je modlitba pro křesťany nezbytná?
Modlitba je pro křesťany nezbytná, protože je nejdůležitější částí vděčnosti, kterou od nás Bůh žádá. Bůh chce
dát svoji milost a svého svatého Ducha pouze těm, kteří
ho za ně srdečně a bez ustání prosí a jemu za ně děkují.

116
Ž 50,14–15
Mt 7,7–8
Mt 13,12
L 11,9–10.13

Ž 50,14–15

Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu! Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš
oslavovat.

Mt 7,7–8

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude
vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
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117
J 4,22–24
Ř 8,26
1J 5,14
2Par 20,12
Ž 2,11
Ž 34,19
Iz 66,2
Ř 10,14
Jk 1,6
J 14,13–16
Da 9,17–18
Mt 7,8
Ž 143,1

Co patří k takové modlitbě, která se Bohu líbí a je od
něho vyslyšena?
K takové modlitbě, která se Bohu líbí a je od něho vyslyšena, patří především, abychom ze srdce volali pouze
k jedinému pravému Bohu, který se nám zjevil ve svém
Slově, a jeho prosili o vše, co nám přikázal. Dále pak abychom správně a do hloubky poznávali svoji nouzi a bídu,
a tak se pokořovali před Boží vznešeností. Nakonec k ní
patří pevný základ naší důvěry v to, že Bůh chce navzdory naší nehodnosti kvůli Kristu našemu Pánu vyslyšet
naši modlitbu, jak nám ve svém Slově zaslíbil.

117
J 4,22–24
Ř 8,26
1J 5,14
2Par 20,12
Ž 2,11
Ž 34,19
Iz 66,2
Ř 10,14
Jk 1,6
J 14,13–16
Da 9,17–18
Mt 7,8
Ž 143,1

1

J 4,22–24

„Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása
je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha
opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si
přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají,
mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

1J 5,14

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Jk 1,6

1

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje,
je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

Mt 7,8

118
Jk 1,17
Mt 6,33
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Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

O co máme Boha podle jeho příkazu v modlitbě prosit?
Boha máme v modlitbě prosit o všechno, co potřebujeme
pro svůj duchovní i tělesný život, jak to shrnul Pán Ježíš
Kristus v modlitbě, kterou nás sám naučil.

118
Jk 1,17
Mt 6,33

7

Jk 1,17

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Mt 6,33

119
Mt 6,9–13
L 11,2–4

120
Mt 7,9–11
L 11,11–13

8

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno.

Jak zní tato modlitba?
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.
Proč nám Kristus přikázal, abychom Boha oslovovali
„Otče náš“?
Kristus nám přikázal, abychom Boha oslovovali „Otče náš“,
aby v nás hned na počátku naší modlitby vzbudil k Bohu
dětskou úctu a důvěru, které mají být základem naší modlitby. Bůh se totiž stal skrze Krista naším Otcem a oč ho ve
víře prosíme, to nám chce odepřít mnohem méně, než jak
nám naši otcové odpírají věci pozemské.

119
Mt 6,9–13
L 11,2–4

120
Mt 7,9–11
L 11,11–13

Mt 7,9–11

Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač
jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec
v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
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121
Jr 23,23–24
Sk 17,24–27
Ř 10,12

Proč je připojeno „jenž jsi na nebesích“?
„Jenž jsi na nebesích“ je připojeno proto, abychom o Boží
nebeské vznešenosti neuvažovali pozemsky a očekávali
od jeho všemohoucnosti vše potřebné pro tělo i duši.

121
Jr 23,23–24
Sk 17,24–27
Ř 10,12

Jr 23,23–24

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem‑li
daleko, Bůh už nejsem? Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho
neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi?
je výrok Hospodinův.

1

Sk 17,24–27

122
J 17,3
Mt 16,17
Jk 1,5
Ž 119,105
Ž 119,137
Ř 11,22.33
Ž 71,8
Ž 115,1

Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe
i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává
od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám,
který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země,
určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil
proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem
mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás
daleko.

Jak zní první prosba?
První prosba zní: „Posvěť se jméno tvé.“ To znamená: Dej
nám, abychom tě především správně poznávali a abychom tě posvěcovali, oslavovali a chválili ve všech tvých
skutcích, z nichž září tvá všemohoucnost, moudrost, dobrota, spravedlnost, milosrdenství a pravda. Dej nám také,
abychom nasměrovali celý svůj život – všechny své myšlenky, slova i činy – k tomu, aby tvé jméno nebylo kvůli
nám zneváženo, nýbrž ctěno a chváleno.
J 17,3

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
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122
J 17,3
Mt 16,17
Jk 1,5
Ž 119,105
Ž 119,137
Ř 11,22.33
Ž 71,8
Ž 115,1

1

Jk 1,5

Má‑li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává
všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Ž 119,137

Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech.

Ž 71,8

Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.

Ž 115,1

123
Mt 6,33
Ž 119,5
Ž 143,10
Ž 51,20
Ž 122,6–9
1J 3,8
Ř 16,20
Zj 22,17.20
Ř 8,22–23
1K 15,28

2

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Jak zní druhá prosba?
Druhá prosba zní: „Přijď království tvé.“ To znamená:
Vládni nám svým slovem i Duchem, abychom se ti stále více poddávali. Zachovej a rozšiřuj svou církev a znič
ďáblovy skutky i veškerou moc, která se staví proti tobě.
Znič také všechny zlé nápady, které jsou vymýšleny proti
tvému svatému slovu, dokud nepřijde dokonalost tvého
království, v němž ty budeš všechno ve všem.

123
Mt 6,33
Ž 119,5
Ž 143,10
Ž 51,20
Ž 122,6–9
1J 3,8
Ř 16,20
Zj 22,17.20
Ř 8,22–23
1K 15,28

Mt 6,33

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno.

Ž 119,5

Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.

Ž 143,10

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

1K 15,28

Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu,
kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.

/101

124
Mt 16,24
Tt 2,12
L 22,42
1K 7,24
Ž 103,20–21

Jak zní třetí prosba?
Třetí prosba zní: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“
Tak se modlíme: Dej nám i všem lidem ochotu vzdát se
své vlastní vůle a poslouchat dobrou vůli tvoji beze všeho odporování a reptání, aby tak každý vykonával svůj
úřad a své povolání ochotně a věrně jako andělé v nebi.

124
Mt 16,24
Tt 2,12
L 22,42
1K 7,24
Ž 103,20–21

Mt 16,24

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“

L 22,42

1

„Otče, chceš‑li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž
tvá vůle se staň.“

Ž 103,20–21

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte
jeho vůli!

/ Fp 2,13

125
Ž 104,27–28
Ž 145,15–16
Mt 6,25–26
Sk 14,17
Sk 17,27–28
1K 15,58
Dt 8,3
Ž 37,3–7, 16–17
Ž 55,23
Ž 62,11

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se
mu líbí.

Jak zní čtvrtá prosba?
Čtvrtá prosba zní: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ Modlíme se takto: Zaopatři nás vším potřebným pro náš tělesný život, abychom tak poznávali, že jsi jediným zdrojem
všeho dobrého a že bez tvého požehnání nám neprospějí
ani naše starosti a práce ani tvé dary. A dej nám, abychom
svou důvěru odvraceli od všech stvořených bytostí a vkládali ji pouze v tebe.
Ž 104,27–28

A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm;
rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.
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125

Ž 104,27–28
Ž 145,15–16
Mt 6,25–26
Sk 14,17
Sk 17,27–28
1K 15,58
Dt 8,3
Ž 37,3–7, 16–
Ž 55,23
Ž 62,11

4

Mt 6,25–26

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst,
ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm
a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy
nejste o mnoho cennější?

Ž 55,23

126
Ž 51,1–7
Ž 143,2
1J 2,1–2
Mt 6,14–15

5

–17

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí,
aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Jak zní pátá prosba?
Pátá prosba zní: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Modlíme se tak: Pro Kristovu
krev nám ubohým hříšníkům nepočítej žádné naše nepravosti ani zlo, které se nás stále ještě přidržuje. A pro
svědectví tvé milosti, jež v sobě nacházíme, chceme také
my ze srdce odpouštět svým bližním.

126
Ž 51,1–7
Ž 143,2
1J 2,1–2
Mt 6,14–15

Ž 143,2

Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.

1J 2,1–2

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší‑li kdo,
máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

Mt 6,14–15

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš
Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
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127
J 15,5
Ž 103,14
1Pt 5,8
Ef 6,12
J 15,19
Ř 7,23
Ga 5,17
Mt 26,41
Mk 13,33
1Te 3,13
1Te 5,23

Jak zní šestá prosba?
Šestá prosba zní: „A neuveď nás v pokušení, ale chraň
nás od zlého.“ Což znamená: Sami o sobě jsme tak slabí,
že nedokážeme obstát ani na chvíli. A k tomu nás nepřestávají napadat naši úhlavní nepřátelé – ďábel, svět
i naše vlastní tělo, náchylné k hříchu. Proto nás zachovej
a posiluj skrze moc svého svatého Ducha, abychom jim
dokázali pevně odolávat a v tomto duchovním boji nepodlehli, dokud nedosáhneme úplného vítězství.

1271
J 15,5
Ž 103,14
1Pt 5,8
Ef 6,12
J 15,19
Ř 7,23
Ga 5,17
Mt 26,41
Mk 13,33
1Te 3,13
1Te 5,23

Ž 103,14

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

1Pt 5,8

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako
‚lev řvoucíʻ a hledá, koho by pohltil.

Ef 6,12

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Ř 7,23

Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti
zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy.

Ga 5,17

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží
Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co
dělat nechcete.

Mt 26,41

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je
odhodlán, ale tělo slabé.
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1

7128
Ř 10,11–12
2Pt 2,9
J 14,13
Ž 115,1

Jak uzavíráš tuto modlitbu?
Tuto modlitbu uzavírám slovy: „Neboť tvé je království
i moc i sláva na věky.“ To znamená: O toto vše tě prosíme, protože jako náš král panující nade vším nám chceš
a můžeš dát vše dobré. A proto má být navěky oslavováno ne naše, nýbrž tvé jméno.

128
Ř 10,11–12
2Pt 2,9
J 14,13
Ž 115,1

Ř 10,11–12

Neboť Písmo praví: ‚Kdo v něho věří, nebude zahanben.ʻ Není
rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech,
štědrý ke všem, kdo ho vzývají.

J 14,13

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec
oslaven v Synu.

Ž 115,1

129
2K 1,20
2Tm 2,13

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

Co znamená slůvko: „amen“?
Slůvko „amen“ znamená: Ať se tak skutečně a jistě stane!
Protože má modlitba je Bohem vyslyšena mnohem jistěji, než ve svém srdci cítím, že jej o toto vše žádám.

129
2K 1,20
2Tm 2,13

2K 1,20

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Anoʻ. A proto skrze něho zní i naše ‚Amenʻ k slávě Boží.

2Tm 2,13

Jsme‑li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám
sebe.

/ 1J 5,14–15

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme‑li, že nás slyší, kdykoliv
o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od
něho.
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Heidelberský katechismus:
čtení na 52 nedělí
Heidelberský katechismus měl sloužit k vyučování, kázání i liturgickému předčítání. K tomuto účelu bylo 129
otázek a odpovědí velmi brzy rozděleno na 52 oddílů
pro jednotlivé „dny Páně“, aby mohl být text katechismu
postupně pročítán a vyučován během jednoho roku.
1. neděle: 1, 2
2. neděle: 3, 4, 5
3. neděle: 6, 7, 8
4. neděle: 9, 10, 11
5. neděle: 12, 13, 14, 15
6. neděle: 16, 17, 18, 19
7. neděle: 20, 21, 22, 23
8. neděle: 24, 25
9. neděle: 26
10. neděle: 27, 28
11. neděle: 29, 30
12. neděle: 31, 32
13. neděle: 33, 34
14. neděle: 35, 36
15. neděle: 37, 38, 39
16. neděle: 40, 41, 42, 43, 44
17. neděle: 45
18. neděle: 46, 47, 48, 49
19. neděle: 50, 51, 52
20. neděle: 53
21. neděle: 54, 55, 56
22. neděle: 57, 58
23. neděle: 59, 60, 61
24. neděle: 62, 63, 64
25. neděle: 65, 66, 67, 68
26. neděle: 69, 70, 71

27. neděle: 72, 73, 74
28. neděle: 75, 76, 77
29. neděle: 78, 79
30. neděle: 80, 81, 82
31. neděle: 83, 84, 85
32. neděle: 86, 87
33. neděle: 88, 89, 90, 91
34. neděle: 92, 93, 94, 95
35. neděle: 96, 97, 98
36. neděle: 99, 100
37. neděle: 101, 102
38. neděle: 103
39. neděle: 104
40. neděle: 105, 106, 107
41. neděle: 108, 109
42. neděle: 110, 111
43. neděle: 112
44. neděle: 113, 114, 115
45. neděle: 116, 117, 118, 119
46. neděle: 120, 121
47. neděle: 122
48. neděle: 123
49. neděle: 124
50. neděle: 125
51. neděle: 126
52. neděle: 127, 128, 129
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