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"Přijď tvé království." (Mt 6,10 NS)
Většina lidí má pro svůj život plán. Chtějí se stát lékaři nebo

právníky. Chtějí být známí a bohatí. Ve své mysli nosí obraz toho, jaký
život budou žít, až svých cílů dosáhnou. Jsou to stavitelé království!

Jiní lidé nemají žádné vlastní plány. Jsou raději, když najdou
nějakou silnou osobnost, která buduje království, a pomohou jí v usku-
tečňování její vize. Jejich štěstí spočívá v tom, že se stávají součástí
plánů někoho jiného.

Přesně tak to dělá křesťan. Nebuduje své vlastní království. Neusi-
luje o to, aby se proslavil vlastním dílem, Hledá spíše Boží slávu a
příchod Božího království. Jeho modlitbou je vždy: .Přijď tvé krá-
lovství". Jeho jedinou touhou je, aby se na příchodu Božího království
mohl podílet. Nejen, že se za to modlí, ale vychází také ven mezi lidi,
aby naplnil Ježíšovo Velké poslání.

, Důležitou modlitbou, kterou by se křesťan měl vždy modlit, je:
"Pane, dovol mi budovat tvé království, nikoli moje vlastní". Mnozí
věřící jsou velmi zaneprázdněni tím, že namísto království Božího
budují své vlastní.
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Cíle lekce
Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:
• rozlišit vnitřní a vnější Boží království;
• zhodnotit svůj podíl na plnění Kristova příkazu v Mt 28,19 - 20;
• porozumět tomu, proč středem uctívání každého místního shro-

máždění Kristova těla musí být osoba Krista.
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Studijní aktivity
1. Postupně projdi praktickou část lekce. Zapiš si odpovědi na studijní

otázky a na otázky kontrolního testu. .
2. Modli se jmenovitě za pět misionářů a jednomu z nich napiš slova

povzbuzení.
3. Napiš popis "toho Živého", o kterém pojednává o?du Zj 1,12-18.

Praktická část
CHARAKTER sožrao KRÁLovsTVí

Cíl 1: Vysvětli, jak je možné, že Boží království jednak již existuje a
jednak ještě nastane.

Neexistuje žádné království jako Boží. Neexistuje žádný král jako
Bůh.

Boží království je nyní, ale také ještě nastane. Nyní je neviditelné,
ale brzy bude viditelné. Boží království je vnitřní (v srdci věřícího), ale
jeho sláva je přítomna kolem nás.

1Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Boží království je nyní.
b Boží království ještě nastane.
c Boží království je uvnitř věřícího.
d Boží království bude vidět.

Boží království je první na seznamu věcí, za které bychom se měli
modlit. Jeho priorita je srovnatelná s prioritou spravedlnosti Boží. A
proč ne? Boží království je spravedlnost. Boží spravedlnost! Kdo tedy
hledá Boží království, hledá Boží spravedlnost. Kdo hledá Boží spra-
vedlnost, hledá samotného Boha. Nemůžeš oddělit Boha od jeho
spravedlnosti. Vidíš, jak to do sebe zapadá ...TVÉ jméno, TVÉ
království, TVÁ spravedlnost. Nemůžeš míl jedno bez toho druhého.
Kdo toto všechno hledá více než cokoli jiného, modlí se tak, jak by
měl. '
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2 Vysvětli, proč nemůže být odděleno Boží jméno od Božího krá-
lovství.

Umístění Božího království
Kde je Boží království? V nebi? Ano, v nebi. Na zemi? Ano, bude

tam. V člověku? Jistě, ale jen v těch, kdo přijali Krista.
Jak k tomu může dojít? Takto - království musí být v člověku před

tím, než on sám může být dobrým občanem. Známe mnoho příkladů
vládců, kteří vládnou násilím. Jejich občané je poslouchají, protože se
jich bojí. Takoví vladaři však brzy své království ztratí, protože není
v srdcích lidí. Při první příležitosti se obyvatelé království vzbouří.
Nahradí původního vládce novým, kterému důvěřují a kterého milují.

Během historie se tento koloběh opakuje znovu a znovu. Zlý vládce
bude přijímat od lidí vnější úctu a chválu; lidé však budou pochvalná
slova pouze vyslovovat ústy, aby se na ně vládce nerozhněval. Dokonce
i když ho budou svými rty uctívat, v srdci jej budou nenávidět. Již ho
vlastně odmítli.

3 Pravé království musí být v lidském srdci, protože
a) království nemůže existovat, dokud nebude v srdcích lidí.
b) poslušnost může vycházet jen ze srdce.
c) pokud království má být silné, občané se musí svého vládce bát.

Proto tedy říkáme, že silné a dlouhotrvající království musí být
nejprve v člověku, a až poté se člověk může stát jeho dobrým občanem.
Proto je království Boží věčné. Začíná v srdcích jeho obyvatel v tom
okamžiku, kdy uvěří. Můžeme tedy říci, že království Boží je "umístě-
no" v lidském srdci.

Království Boží však není pouze v srdcích věřících. Přijde den, kdy
Kristus bude vládnout "vnějšímu" království. Toto království bude
viditelné a bude zahrnovat celý svět a všechny lidi v něm.

Vnější Boží království se bude lišit od království vnitřního pouze
jedinou věcí - "neviditelné" se stane" viditelným". Dobro v království
však bude stejné - jeho spravedlnost, pokoj a radost, pocházející
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z Ducha svatého, nebude pro věřícího ničím novým. Věřící je totiž
občanem království již ode dne svého duchovního narození!

4 Království Boží je .

a pocházející z Ducha svatého.

Jaký to bude úžasný den, až přijde viditelné království! Jaké štěstí
to bude pro ty, kdo znají pravý charakter Božího království! Oni již
znají a praktikují život v spravedlnosti, pokoji a radosti od Ducha
svatého!

Ano, mnozí se ten den budou radovat. Ale co bude s těmi, kdo
Spasitele neznají? A co národy, které o něm nikdy neslyšely? Nebudou
mít žádnou radost, dokud k nim nepřijdeme a nepovíme jim, že
spasení je v Ježíši!

Jak zaneprázdněni bychom tedy měli být! Jak bychom se měli
modlit! Jak bychom měli pracovat, dokud celý svět nebude vědět, že
existuje království, které začíná v srdci. Království, jež bude viditelné
pro.všechny, až Ježíš přijde.

To znamená, že bychom se měli modlit, aby všichni lidé přijali
Krista. Měli bychom se modlit, aby se Boží království rozšířilo do srdcí
lidí na celém světě. Současně však musíme být připraveni jít kamkoli,
kam nás Bůh pošle, vyřídit dobrou zprávu o Ježíši. Nikdo se nemůže
správně modlit, jestliže zevnitř jeho samého netryská zoufalý nářek za
spasení ztracených.

5 Na co musí být připraveni ti, kdo se modlí: .Přijď tvé království"?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •• ",O ••• ~ ••••• o' •••,

Když pro nás neznamená nic "Velké poslání", pak je nemožné,
abychom se modlili správně. Nikdy nesmíme dovolit, aby naše práce,
naši přátelé či starosti tomuto úkolu překážely. Ti, kdo se modlí "přijď
tvé království", musí být připraveni k vyjití do celého světa a ke
zvěstování evangelia každému stvoření. Boží království nemůže přijít
k těm, kdo o něm neslyšeli, protože víra pochází ze slyšení.
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Čas Božího království
Království Boží je teď. Jeho hranice nejsou vyznačeny. Nemá

žádné celní předpisy ani úřady pro přistěhovalce. Nemá žádnou
národní vlajku. Je to království v srdcích věřících. Bůh sedí na trůnu
v srdci věřícího a spravuje své království odtud! "Království Boží je
uvnitř vás." (L 17,21 NS) "Ježíš odpověděl: ,Mé království není z toho-
to světa'." (J 18,36 NS) Jinými slovy, Boží království je naprosto
odlišné od všech jiných království na světě. Jeto království duchovní.
"Království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat." (L 17,20)
Ovšemže ne! Když je v srdci, nernůže být zpozorováno nikým, kromě
jeho občanů, jejich života a skutků. Proto následující verš z Písma
vypovídá, že "království Boží není pokrm a nápoj; nýbrž spravedlnost,
pokoj a radost v Duchu svatém" (R 14,17).

6 Připoj písmena v levém sloupci označující výroky k biblickým odka-
zům v pravém sloupci.

· .. a "Království Boží je uvnitř vás." 1) J 18,36

2) L 17,20

3) L 17,21

· .. b "Mé království není z tohoto světa."

· .. c "Království Boží nepřichází tak,
abyste ho mohli pozorovat".

Když království Boží existuje teď, bude nyní viditelný i důkaz jeho
přítomnosti. Pokud mu dáme přednost před vším ostatním, bude
viditelné u nás doma, v naší práci, mezi našimi přáteli. My na těchto
místech nebudeme králi, ale Bůh tam bude Král! Většina problémů,
kterým lidé čelí doma, v práci a ve vztazích ke svým přátelům, pochází
ze skutečnosti, že hledají více svoji vlastní vůli než potěšení Boha.
Když Božímu království dáme před vším ostatním přednost, většina
našich problémů bude vyřešena! Naše domovy se stanou místem
štěstí. Naše práce nás začne uspokojovat. Naši přátelé to s námi budou
mít snazší, protože nebudeme sobečtí. Není divu, že Ježíš řekl: "Hle-
dejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno
vám bude přidáno." (Mt 6,33 NS)
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,
7 Jmenuj tři místa v našich životech, kde bude viditelný důkaz Božího
království.

Království Božíještě přijde. Existuje "nyní", ale také "ještě přijde".
Modlíme se: .Přijď tvé království". Sténáme, aby přišel den, kdy
všechno smrtelné musí obléci nesmrtelnost (lK 15,53). Jednou z úžas-
ných radostí uctívání je, když zpíváme a mluvíme o tom, co se' stane,
až přijde Ježíš. Nádherný oddíl Písma, lTe 4,13 -18, o tom vypráví.
Končí slovy: "Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte." (lTe 4,18 '
NS) Uctívání je vyjadřování naší naděje o událostech, které nastanou.
Je to mluvení o Bohu, o království uvnitř nás; uctíváme tehdy, když
dovolíme Bohu, aby nám zjevil některé z radostí království, které ještě
nastane.

8 1Te 4,13-18 nám vypráví o tom, že .
a) do nebe půjdou jen lidé, kteří budou v době Kristova návratu

naživu.
b) jako první vstanou ti, kdo v Kristu zemřeli.
c) andělé sestoupí z nebe na zemi, aby s sebou vzali věřící zpět.
d) ti, kdo budou v den Pánova návratu naživu, půjdou do nebe.
RŮST BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Cíl 2: Vyjmenuj čtyfi věci, které by měl věfící dělat, aby viděl, zda plní
Velké poslání.

Modlitba a uctívání jsou úžasné zdroje radosti. Musíme se z nich
však radovat s plným vědomím Božího plánu. Více o tom budeme
mluvit v další lekci. V této lekci se o tom pouze trochu zmíníme,
protože se to také týká růstu Božího království.

Ježíš řekl, že vybuduje svoji církev. Kristova "církev" jsou lidé
- lidé, kteří věří v Ježíše. Můžeš ji najít kdekoli v přítomnosti věřících.
Členové jeho církve jsou občany Božího království. Když tedy Kristus
buduje svoji církev, buduje své království. Je to velký Boží plán a dílo.
Měli bychom se za to modlit.

Církev roste dvěma způsoby. Za dvě věci bychom se měli modlit:
1. za růst počtu členů;
2. za členy, aby byli stále více podobnější Kristu.
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9 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Věřící tvoří "církev".
b "Církev" roste co do počtu věřících v závislosti na tom, jak jsou

stavěny její budovy.
c Království Boží je budováno, když se k "církvi" přidávají věřící.
d "Církev" pořád zůstává stejná.
Velké poslání

Kristus dal svým učedníkům , Velké poslání". Řekl jim: "Jděte tedy
a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Amen." (Mt 28,19 - 20 NS)

10 Jak se říká příkazu, který dal Ježíš svým učedníkům v Mt 28,19 - 20?

........ t···················································

Tento příkaz má čtyři části:
1.jít k národům
2. učinit je učedníky
3. křtít je
4. vyučovat je
To je povolání, které by nás mělo povzbuzovat k modlitbám, dokud

nepřijde Ježíš! Zabývejme se nyní těmito částmi podrobněji.
Jít k národům

To není jen výzva. Neříká se
tu "pojd''', ale "jdi"! Je to příkaz.
Nedělej si žádné starosti, pokud
se modlíš za "povolání" .Ježíš po-
volal své učedníky k sobě a pak je
vyslal do světa. Bůh nás vyzývá ke
spasení, Jsme vyzváni k tomu,
abychom patřili Ježíši. To je vý-
zva evangelia "pojd'''. Příkaz je
ale jiný. Ježíš mluví k těm, kdo
slyšeli jeho výzvu a přišli k němu.
Říká jim: "J děte! Jděte ke všem

,

JDI

PŘÍKAZ
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národům. Jděte a učiňte z nich mé učedníky. Jděte a pokřtěte je. Jděte
a vyučujte je." Nemusíme čekat na hlas z nebe. Ten hlas již promluvil.
Je to hlas Ježíše a říká: "Jdi!"

11 Vysvětli rozdíl mezi Boží výzvou a Božím příkazem ve Velkém
poslání.

,....................................................................................................

Učinit je učedníky
Toto je příkaz k evangelizaci.

Jsme posláni k tomu, aby lidé skr-
ze naše slova a náš život uvěřili,
že Ježíš je Spasitel a Pán. Je nám
přikázáno, aby se v každém náro-
dě lidé obraceli. Lidé nezačnou
věřit v Ježíše proto, že víme, jak
argumentovat. Nezaěnou věřit
v Ježíše proto, že máme dobré
vzdělání. Stane se to jen tehdy,
když Duch svatý se dotkne lidí
skrze slova, která mluvíme, tak, že začnou cítit svoji vinu za hřích.
Stane se to jen tehdy, když se jejich srdcí dotkne Ježíšova láska - když
budou činit pokání a uvěří. To znamená, že my se musíme modlit a
žádat Boha, aby naše ústa naplnil těmi správnými slovy.

12 Co znamená příkaz činit učedníky?

.......................... °l· • • .. •• .. ••••••• .. • ..

Kftítje
Toto je příkaz vést ty, kdo uvě-

řili, k veřejnému rozhodnutí o ná-
sledování Pána. Nestačí jen uvěřit
v srdci. Musíme víru svými ústy vy-
znat a být pokřtěni ve vodě. Příkaz
křtít je velmi jasný: Je to veřejné
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svědectví a ilustrace toho, co se s námi stalo. Když jsme uvěřili, zemřeli
jsme hříchu. Ponoření do vody symbolizuje smrt hříchu přede všemi,
kdo křtu přihlížejí. Když jsme uvěřili, stali jsme se novými lidmi
- Božími syny. To je symbolizováno vynořením z vody. Každý věřící
by měl být pokřtěn ve vodě. Jeto příkaz.

13 Co znázorňuje křest vodou?

Vyučovat je
Jaká je to práce! Kolik

modliteb a hodin strávených
studiem musíme vynaložit,
abychom nově obrácené
mohli vyučovat. o tom, jak
být jako Ježíš. Co je vlastně
máme učit? Aby nebyli jen
pravidelnými návštěvníky
církve. Aby neznali jen
stanovy církve. Aby neuměli
jen modlitbu Páně a aby ne-
složili jen test nového věří-
cího. Aby jen nevěděli, jak
zpívat a modlit se. Prostě učit je být jako Ježíš. Noví věřící (a staří
samozřejmě také) musí JJýt vyučováni Boží lásce, Božímu způsobu
života a Božímu slovu.

14 Čemu by měli být vyučováni noví věřící?

Dokončení
Velký Boží plán ještě není dokončen. Každý z nás dostal úkol.

, Každý z nás může dokončit svoji část plánu.
Ježíš svoji část již dokončil. Stal se člověkem. Uzdravoval ne-

mocné. Vyučoval lidi pravdám o Božím království. Pak udělal to, kvůli
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čemu přišel. Zemřel a svojí smrtí odstranil hříchy světa. Když visel na
kříži, zvolal: "Je dokonáno!" Jeho dílo bylo dokončeno! .

Ježíš dal svým učedníkům práci. Řekl jim: "Jděte, kažte, křtěte a
vyučujte." Poslechli a evangelium se šířilo z jedné země do druhé.
Učedníci postupně umírali, ale každý mohl říci, že dokončil svoji část
plánu.

Tento příkaz platí i dnes. Každý z nás má od Boha svůj úkol. Každý
z nás by se měl modlit, aby přesně věděl, co je tou jeho částí plánu.
Pak, když naplno poslechneme a náš život bude končit, budeme moci
říci: "J e dokonáno. Dokončil jsem svůj úkol."

15 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem.
a Nemusíme se modlit, protože Ježíš řekl: "Je dokonáno".
b Učedníci poslechli "Velké poslání".
c Ježíš dal každému z nás úkol, který máme vykonat.
d Ježíš dokončil svoji část úkolu.

Pavel řekl: "Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti."
(2Tm 4,8 NS) Apoštolové se horlivě modlili za to, aby znali Krista a
byli jako on: " ... A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení." (Fp 3,10)
Jaký úžasný cíl měli!

Také bychom měli mít takový cíl. Měla by to být naše každodenní
modlitba! Měl by to být náš cíl při uctívání, ať už při bohoslužbách,
nebo v soukromí. Bůh chce dokončit svoji práci v nás. Chce to však
udělat jen tehdy, jestliže jsme k tomu ochotni. Nechce čekat na to, že
budeme podobni Ježíši až v nebi. Chce nás změnit teď - a udělá to,
jestliže budeme věrní v uctívání a modlitbě.

16 Jací potřebujeme být předtím, než můžeme splnit svoji část Božího
plánu?

Je několik věcí, za které bychom se měli modlit, když přemýšlíme
o době Kristova návratu a o konci světa:
1. Měli bychom se modlit za to, aby Pán žně vyhnal dělníky na svou

žeň (Mt 9,38).
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2. Měli bychom se modlit za to, aby evangelium o království bylo
vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům (Mt 24,14).

-3. Měli bychom se modlit: "Amen, přijď, Pane Ježíši!" jako odpověď
na Ježíšova slova: "Přijdu brzy."

17 Zakroužkuj písmeno před každým pravdivým výrokem ..
aJ ežíš se vrátí předtím, než dobrá zpráva bude kázána po ceÍém světě.
b Jako věřící bychom se měli Ježíšova návratu bát.
e Jsou potřeba dělníci na sklizeň žně.
d JežÍŠ znovu přijde.

SLÁVA BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Cíl 3: Srovnej Kristovu přítomnost v současných shromážděních věří-
, cích s oddílem Zj 1,9 - 20. . -<,

Kristus ve shromáždění věřících
Víme, že až Kristus přijde, uvidíme jej v jeho slávě. Dnes je

Kristova sláva přítomná v každém shromáždění věřících a můžeme ji
vidět skrze uctívání.

Bůh dal Janovi vizi Krista. čteme o tom ve Zj 1,9 - 20. JežÍŠ je
zobrazen jako "ten Živý", který stojí mezi sedmi svícny. Tyto svícny
byly sbory v Asii.

Stále platí, co JežÍŠ řekl v Mt 18,20: "Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich" (NS). Když
chceme vidět Kristovu slávu, musíme se shromažďovat v jeho jménu.
Ježíš v našich shromážděních bude!

18 Jak je JežÍŠ zobrazen ve Zj 1,9 - 20?

Ve verši Žd 10,25 se říká: "Nezanedbávejme naše společné shro-
mažďování." (NS) Když se věřící shromáždí, něco se děje: Kristus
přichází! Ti, kdo "nechodí do kostela", promarní příležitost být při
tom, kdyžje shromáždění navštíveno Kristem. Ježíš přichází kamkoli,
kde se věřící setkají v jeho jménu. Prochází se mezi svícny! Svícny jsou
sbory, shromáždění věřících. Přemýšlej! Nezáleží na tom, jak je skupi-
na věřících velká či malá, pokud se prostě sejdou v Ježíšově jménu, on
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je tam! Jaký důvod k uctívání a chválení! Jaký důvod ke zpívání a
radování se! Ježíš schvaluje, když se věřící společně setkávají. Navštíví
je!

19 Co se stane, když se věřící společně shromažďují?

................................................................... .

O těchto Ježíšových návště-
vách našich shromáždění by-
chom měli něco vědět. Každému JÁ JSEM -, VŠUDYPŘÍTOMN"Ý
ze sborů v Asii Ježíš řekl tři věci:

1. Řekl: "Jájsem."
2. Řekl: "Já vím." JÁ VÍM -+ VŠEVĚDOUCÍ
3. Řekl: "Já chci."
Ten, který kráčí mezi svícny,

je přítomný všude (všudypřítom- JÁ CHCI ---..VŠEMOHOucí
ný). Zná všechny věci (vševědou-
cí) a má moc udělat to, co chce
(všemohoucí). /

Kristus v uctívání
Kristus je přítomen, když zpíváme. Když se naše hlasy pozvedají

v písni, můžeme cítit Ducha svatého, pohybujícího se mezi námi.
"Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí." (1K 14,15
NS) Často do Božího domu přicházíme s myslí naplněnou mnoha
myšlenkami, týkajícími se našeho domova, našich přátel, naší rodin)'.
Když zpíváme, naše mysl je odvrácena od pozemských starostí k myš-
lenkám o nebi, o "věcech nahoře", a my znovu získáváme sílu k plnění

/
svých životních úkolů! Kristus je přítomen, když se modlíme. "Budu
se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí." (1K 14,15 NS) Když
vstupujeme do svého pokoje, zapomínáme na lidi okolo nás a mluvíme
s Ježíšem, cítíme, že stojí na naší straně. Z jeho přítomnosti čerpáme
sílu a požehnání. Když slyšíme, jak se ostatní okolo nás modlí, naše
srdce jsou naplňována chválou. Víme, že se Kristus prochází mezi
svým lidem!

Kristus je přítomen, když je kázáno Boží slovo. Můžeme ho slyšet,
jak k nám mluví. Vidíme kazatele, ale slyšíme Ježíšův hlas. "Kdo má
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uši, slyš, co Duch praví sborům!" (Zj 2,7 NS) Měli bychom se za naše
kazatele modlit. Slouží nám Božím slovem. Modleme se za ně, 'protože
Duch k nám chce mluvit skrze jejich mysl a rty!

20 K čemu nás vyzývá verš 1K 14,15?
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Kontrolní otázky

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na každou otázku.

1 Jaké jsou dvě formy Božího království?

2 Kde v našem životě mohou ostatní vidět důkazy o Božím království
uvnitř nás? Jmenuj tři místa.

3 Které důležité pravdě o shromažďování v Ježíšově jménu jsme
vyučováni ve verši Mt 18,20? .

4 Kterými dvěma způsoby roste církev?

5 Jmenuj čtyři příkazy "Velkého poslání".

6 Jak máme podle 1Te 4,18 používat slovní vědomosti o Kristově
příchodu?

7 Za co bychom se měli modlit podle Mt 9,38?

8 K jakým modlitbám by nás měl inspirovat verš Mt 24,14?

9 Jak můžeme dnes vidět Kristovu slávu?
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Odpovědi na studijní otázky

11 Boží výzva říká: "Pojd'''. Boží příkaz říká: "Jdi". "Pojd'" znamená
jít k Ježíši. "Jdi" znamená donést toto poselství těm, kdo je ještě
neslyšeli. .

1 Pravdivé výroky jsou a, b, cad.

12 Evangelizovat - říci lidem, že Ježíš je Spasitel.

2 Boží království je spravedlnost a spravedlnost je Boží.

13 Naši smrt hříchu; to, že jsme novými lidmi, Božími syny.

3 a) Království nemůže existovat, dokud nebude v srdcích lidí.

14 Kristově lásce, Božímu způsobu života, Božímu slovu.'

4 Spravedlnost, pokoj, radost (jakékoli pořadí).

, 15 Pravdivé výroky jsou b, cad.

5 Musí být připraveni vyjít a šířit evangelium, pokud jim Bůh řekne,
že to mají udělat.

16 Musíme znát Kristá a být jako on.

6a3) L 17,21
bl) J 18,36

. c 2) L 17,20.

17 Pravdivé výroky jsou cad.

7 V našem domově, v naší práci, mezi našimi přáteli.

18 Jako "ten Živý".

8 b) Jako první vstanou ti, kdo v Kristu zemřeli.

. 19 Přijde Kristus.

9 Pravdivé výroky jsou a a c.

10 "Velké poslání".

20 Ke zpěvu v duchu, k modlitbě v duchu, ke zpěvu myslí, k modlitbě
myslí.


