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Na konci roku všechny společnosti bilancují společnosti a hodnotí hlavně svou ekonomickou situaci. My máme Boha a 

k Němu se můžeme obracet, ať jsme v jakékoliv ekonomické situaci a máme jakékoliv problémy. 

Když otevřeme Písmo, najdeme tam, co hledáme. Nalezneme tam Boží lásku k nám, jinde příběhy o trápení, o 

masakrech atd. Stejně v kázání si najdeme to, co tam hledáme. 

Po pádu do hříchu Bůh neříká Adamovi a Evě: „Už je konec, nic dobrého vás nečeká…“ 

1 Moj 1, 14.-19 

14 Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými 

zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. 

15 Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty 

mu rozdrtíš patu." 

16 Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v bolestech. Po muži budeš 

dychtivě toužit, on ti však bude poroučet." 

17 Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě 

zlořečená! Po všechny dny svého života z ní budeš jíst v útrapách; 

18 bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. 

19 V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: Prach jsi a v prach se 

obrátíš!" 

 

Bůh zaslíbil, že potomci Adama a Evy, kteří přijmou Boží řešení, budou žít z Božího ducha. Kdo odmítne, přidá se 

automaticky na stranu satana. Mezi těmito tábory nemůže být soulad. Boží vláda a království je založeno na lásce. 

Satanova vláda na lži a polopravdě. Největší Boží důkaz lásky je život a smrt Ježíše Krista kvůli nám, za naši záchranu.  

Základem satanova vedení je svedení Adama a Ev, a tedy smrt. Když se projevilo v nebi zlo, mohl ho Bůh zlikvidovat i 

s původci a v nebi by opět zavládl mír a soulad. Ale Bůh dovolil, aby se zlo projevilo a respektoval ho. Proto postavil 

strom poznání dobrého i zlého a člověk měl možnost se rozhodnout. Při rozhovoru Adama a Evy z Boha vždy vyzařovala 

láska, satan naopak používal polopravdy. Představil Evě strom poznání jinak než Bůh. Prý má Bůh strach, aby nebyli 

moudřejší než On. Každá bytost si mohla vybrat. Satan přemluvil Evu, aby si vybrala smrt. Neměla přijít hned, ale až po 

určité době. Do té doby Adam a Eva nevěděli, co je lež. Bůh připravil pro lidi druhou možnost. Pokud přijmeme Boha, 

máme věčný život. Pokud ne – čeká nás smrt. 

Starozákonní lidé vkládali naději do příchodu zachránce. Novozákonní lidé pochopili, že Ježíš Kristus musí nejprve 

zemřít a být vzkříšen k novému životu. 

Adam a Eva očekávali s nadějí narození prvního syna. Měl to být podle nich zachránce. Ale nestalo se. Narodil se Kain, 

který zabil bratra. Adam a Eva pochopili, že Spasitel přijde později. 

Za doby Ježíše lidé věřili, že přijde muž, který svrhne nadvládu Římanů a ustanoví Boží království na zemi. Po Ježíšově 

smrti pochopili, že musí znovu vstát k životu a teprve později je vezme s sebou.  

Nevíme, v který den došlo k narození Ježíše Krista. Jsme vtaženi do situace, že naše rodiny slaví svátek narození Páně 

v tyto dny, ač to není biblické. Víme, že se narodil jako malé dítě, žil s námi, chodil po světě. Snažíme se zachránit svými 

silami, hledáme pravdu. Proto Bůh poslal svého syna mezi nás, aby se vcítil do nás a my jsme pochopili, že nás chce 

zachránit. Ježíš byl v hrobě a čekal na vzkříšení. Co byla větší sláva – to, že se narodil, nebo že zde žil nebo že zemřel za 

nás a byl vzkříšen ? Důležité je všechno stejně. Nejde žádnou etapu vynechat.  

I my budeme jednou vzkříšeni. Už v dávných dobách lidé očekávali, že nezemřou, ale budou uchváceni do nebe. My to 

také očekáváme. Dočkáme se Pána? Nepřísluší nám počítat, kdy přijde. 

Shrnutí - vyzvedněme Boží lásku, kterou nedokážeme ani pochopit. Můžeme srovnávat vládu Boha a satana. 



1 Tes 4,13.-5,25. 

13Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají 

naději.14Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu 

i ty, kdo zesnuli v něm. 

15Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo 

zesnuli.16Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako 

první vstanou mrtví v Kristu.17My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už 

budeme s Pánem navždycky.18Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. 

5 

1O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři.2Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj 

v noci.3Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou 

bolesti, a nebude úniku. 

4Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.5Všichni jste lidé světla, lidé dne. 

Nepatříme noci ani tmě!6Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.7Spáči spí v noci, v noci 

se opíjejí opilci.8My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje 

spasení.9Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista,10který za nás zemřel, 

abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním. 

Následujte dobro 

11Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud. 

12Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají 

vás.13Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. 

14Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte 

trpělivost.15Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak 

pro všechny. 

16Vždycky se radujte.17Neustále se modlete.18Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro 

vás v Kristu Ježíši.19Ducha neuhašujte.20Proroctvími nepohrdejte.21Všechno prověřujte; dobrého se 

držte,22zla v každé podobě se varujte. 

23Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu 

našeho Pána Ježíše Krista.24Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá. 

25Bratři, modlete se za nás. 
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