
 

 

           Boží plán spasení a soudu 

 

 
 
 

Štefan Kotlár 
 

 

 

 



 

 

                        Přehled biblických událostí 

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům 
skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám 
skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze 
něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením 
jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se 
postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici 
Velebnosti na výsostech. 
V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli 

svatí a bez poskvrny před jeho tváří. 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. V něm 

jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám 

odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve 

vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat 

tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, 

jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, 

přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. 

Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří 
prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, 
na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v 
nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má 
Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. Co bylo 
od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na 
co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to 
zvěstujeme: Slovo života. (Ježíše Krista) 
 Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a 
zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl 
zjeven. 
 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.  Neboť v Kristu Bůh usmířil svět 
se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil 
zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh 
vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: 
dejte se smířit s Bohem!“ 
 
( Bible: Židům 1:1-3  Efezským 1:4-10, 1. Petr 1:10.11, 1 
Janův 1:1-3, 2 Korintským 5:19.20 ) 
 
 
 

                                     Evangelium 
„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného 
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.“ 
( Bible: Evangelium Jana 17,3 ) 
 

Vážení čtenáři, evangelium (dobrá zpráva), se zvěstuje více 
než dva tisíce let, a to různými způsoby. Za posledních  dvacet 
pět let se šíření evangelia velice rozmohlo a to skrze různá 
média a ne jenom to; Jak křesťané tak i vy coby nevěřící 
máme možnost plně porozumět pravému významu evangelia. 
Zřejmě každý slyšel zprávu o Ježíši, který se narodil s Marie, žil 
dokonalím životem, zemřel za hříchy světa a pak vstal z 
mrtvých a  byl vzat do nebe. 
Z historického hlediska žil před dvěma tisíci lety člověk, zvaný 
Ježíš Kristus. O jeho poslání úmrtí a vzkříšení se můžeme 
dočíst jen v bibli a je jenom na každém z nás, jestli této 
biblické zprávě uvěříme.  Především vás chci ujistit vážení 
čtenáři, že křesťanství není  ideologie v lepší  život.  
Evangelium  je  o Božím záměru s tím to světem a staví 
každého člověka před jeho vlastním rozhodnutím. Život věčný 
nebo věčná smrt.  Kdyby totiž křesťanství záviselo jenom na 



 

 

šíření evangelia a ne na jeho pravém významu, jistě bych byl 
nevěřícím, jako jste i vy vážení čtenáři.  Jaký je teda pravý 
význam evangelia? Bůh naplánoval spasení toho to světa i 
jeho soudu. Ten zjevil a stále zjevuje prostřednictvím 
Izraelského národa, aby bylo zřejmé celému světu, že On je a 
zároveň se nechává skrze svůj plán poznávat, aby naše víra 
nebila marná. Evangeliem se tedy zvěstuje to, co bylo staletí 
zaslíbeno a v daném čase se naplnilo. To je ta dobrá zpráva.  
Izraelský národ zapisoval v průběhu staletí Boží zaslíbení a to 
na základě svých zkušeností. Psaným zkušenostem říkáme 
slovo Boží nebo bible. Rozhodně se nemylte, když říkáte, že 
Bůh není. Bůh nenechal ten to svět na pochybách  v  tom 
smyslu, že by se o něm nemělo vědět. Kdyby totiž nechal 
zjevit svůj záměr jenom na psaném slovu, stěží by Ho někdo 
poznal. Proto dal Izraelskému národu ceremoniální obřady a s 
tím související zákony a ustanovení. Samotné obřady mají 
historické pozadí, a však byly Bohem navrženy tak, aby jejich 
průběh nesl prorockou vizi. Izraelský národ musel tyto obřady 
striktně dodržovat, aby se v daném čase poznal jejich 
duchovní význam.  
 

 „Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého 
plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat 
tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve. Během 
čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu 
tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, 
ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a 
prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium 
spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho 
zaslíbení v Kristu Ježíši.“ 
( Bible: Efezským 3:2-6) 
 

Bůh skrze tyto obřady a služby zviditelnil svůj plán spasení a 
soudu. Navíc byly doprovázený prorockými projevy. Dokud 



 

 

však nebylo Boží zaslíbení naplněno, nemohlo byt poznáno  
jeho duchovní význam .  Boží zaslíbení se netíkalo jenom 
Izraelského národa, ale jak jste již četli, tak celého světa. Poté 
co se naplnilo Boží zaslíbení, bylo lidem zjeveno význam 
těchto obřadů. To proto, aby nikdo nemohl tvrdit, že Ježíš 
Kristus je pouze historická postava, a ne ten, jenž byl staletí 
zaslíbený jako Spasitel světa. Víte přece co se říká; Spasitelem 
světa může být každý. A však daná zaslíbení se vztahují jen na 
jednoho. A chcete li, tak ona zaslíbení, jenž byla staletí 
předkládána jsou historický podklad, že pouze Ježíš Kristus je 
Spasitelem světa. To je pravý význam evangelia. Dobrá zpráva 
o tom, že ona zaslíbení jenž byla staletí předkládána se 
v určený čas naplnila. Každý kdo v toto evangelium uvěří a žije 
podle něj, spasen bude.  Cílem této brožury je seznámit vás s 
obřadním svátkem, který se jmenuje „Den smíření“. Ten to 
obřadní svátek nemá historické pozadí a jeho obřadní průběh 
byl navržen rovněž Bohem. Izraelité dodnes slaví tento svátek 
stejně, jako i ty, které zaslibovaly Ježíšův první příchod. Než 
vás seznámím s tím to svátkem, je nutné, abych napsal 
něk_:,mn bv olik témat, aby jste  
321 snaze mohli pochopit význam svátků „Den smíření“. 
                
                                                                                        Štefan Kotlár 
  
 
 

                                     

 

 

 

 



 

 

 

                            

 

                              Otroci hříchu 

„`Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ne všechno 

prospívá. `Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ničím se 

nedám zotročit. Avšak dům izraelský říká: »Cesta 

Panovníkova není správná.« Mé cesty že nejsou 

správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež 

nejsou správné?“    

 ( Bible:1 Korintským 6:12,  Ezechiel 18:29 )   

 

Tím to tématem rozhodně nechci nikoho posuzovat, ale 

myslím si, vážení čtenáři, že ta otázka; proč Bůh chce spasit 

svět, když ho stejně chce odsoudit u většinu z vás vyvstala. 

Ano je to „hřích“. Chtěl bych se vás zeptat; Zkusili jste se 

postavit někdy před Bohem takoví, jací jste? I já jsem byl 

nevěřící a při této příležitosti jsem se vždy otočil k Bohu zády, 

a to tím, že jsem  odmítal  další konverzaci na toto téma. 

Znovu se zeptám; Proč se otáčet k někomu zády, o kom jsem 

přesvědčený, že neexistuje? A přece je nám, tak nějak 

nepříjemně, jsme li před tou to otázkou postaveni. Vážení 

čtenáři  to je to, co nám Bůh  každý den sděluje. A to bez 

ohledu na to, jestli chcete tomu uvěřit, nebo ne.  Záměrně se 

nechává poznávat a to všemi způsoby.  Vždyť už pohled na 

křesťana, který  zvěstuje evangelium a nebo nabízí 

křesťanskou literaturu je dostačujícím faktem, že Bůh se o nás 

zajímá a že mu rozhodně nejsme lhostejní.  Chce abychom 



 

 

pochopily a zároveň si uvědomili, že vše co Bůh stvořil bylo 

dokonalé a neslo Jeho věčné vlastnosti. Včetně člověka. 

My jsme se však této věčnosti zřekli, když jsme se rozhodli žít 

podle naších představ a svědomí třeba že, z dobrými úmysly.  

Bez ohledu na to čemu věříme, Bůh ponechává aby každé 

naše rozhodnutí bylo prověřeno důsledky. To proto, abychom 

si uvědomily, že jsme nedokonalí tedy hříšní. Je velice 

smutné, že člověk si ten to stav vykládá jako přirozený. 

Podřizujeme se určitým systémům, a to nás vede zcela 

zapomenout  kým jsme a kam patříme. Staly jsme se otroky 

vlastních  představám, že bude líp, a proto, podřizujeme své 

vlastnosti k dosažení svých cílů. A však věřte; líp už nebude. 

Aby jste to pochopily, je pro vás důležité vědět, že Bůh se 

neztotožní s ničím, co není dílem jeho dokonalosti. Naopak 

usiluje a bude usilovat o nápravu všeho, čeho jsme se  zřekli. 

A ne jenom my. A však pro nás, usiluje o záchranu člověka 

nikoli o jeho zatracení. Proto se nám nechává poznávat, 

abychom my nebyly k tomuto tématu lhostejní. Rozhodně až 

budeme všichni stát před ním, nikdo neřekne;  „Dnes to 

slyším poprvé“ Jak to má tedy člověk poznat?  Bůh předložil 

prvním lidem možnost záchrany. A ne jenom prvním lidem, 

ale celému světu Bůh předkládá svůj plán spasení, ale i soudu.  

 

 

                                 

 

 

 



 

 

 

                       Svatyně  –  chrám Boha živého 
 

 
 
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, 
 Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. 
 Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně 
podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře. 
( Bible:  Exodus 25:1.2.8.9a.40b )   
 

Důležitým aspektem Božího plánu je ukázat lidem samo 
nebe. Tím myslím to, co se v nebi odehrává pro záchranu 
člověka. Bůh odhaluje celému světu, že svůj plán spasení a 
soudu provádí ze svého trůnu, nikoli na této zemi. Skrze ten 
to svatostánek a služby konané v něm, má být zjeveno, že to; 
co Izraelský národ celá staletí vykonává, je symbolem nebo 
předobrazem toho, co se ve skutečností děje v nebi. 
Pozemská svatyně byla obrazem,  nebeské svatyně a 
vyjadřovala přítomnost všemohoucího Boha, a zároveň 
ukazuje na dokonalou službu Ježíše Krista, kterou koná pro 
naše spasení. Proto Izraelité nesměli obětovat zvířata  kde se 
jim zlíbí, ale museli je přivést ke vchodu svatostánku, kde si je 



 

 

převzali kněží. Všechny bohoslužby i svátky, které byly 
nařízené Bohem se prováděli právě tam. Jaké koliv obětování, 
mimo svatyni, bylo považováno za modloslužbu. I druh zvířat 
nesměl být obětován dle libostí Izraelského národa, ale to co 
určil Bůh směli obětovat i jíst. 
Služby a svátky  v nichž se obětovali zvířata, měli vyzy na 
budoucí události, která  měla a také mají přijít. S tím se pojí i 
určité zákony a ustanovení. Ještě před tím, byl  Izraelskému 
národu dán zákon desatero přikázání, jako pečeť smlouvy 
mezi Bohem a tím to národem. Nestačilo jenom hříchy 
vyznávat, ale také je nečinit. To, co Izraelité obětovali, a i 
službu, kterou kněží konaly, to vše byly stíny nebo předobrazy 
na Boží záměr. Skrze tyto obřady Bůh zjevuje světu svůj plán 
spasení, ale také zcela zničení hříchu.  Svatostánek se dělil na 
tři části. Nádvoří  a svatyně. Ta se dělila na dvě části. Svatyně 
a nejsvětější svatyně. Ta byla oddělena oponou. 
 

                            

                                      

                                Oběť za hřích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

„ Toto pak budeš přinášet na oltáři: každodenně dva 
jednoroční beránky. Jednoho beránka přineseš ráno a 
druhého beránka přineseš navečer.  Budete mít 
beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí 
nebo z koz. Tuto každodenní zápalnou oběť budete 
přinášet u vchodu do stanu setkávání před 
Hospodinem po všechna vaše pokolení. Tam se s vámi 
budu setkávat, abych tam k tobě mluvil. Budu se tam 
setkávat se syny Izraele a místo bude posvěceno mou 
slávou.“ 
( Bible: Exodus 29:38.39, Exodus 12:5, Exodus 29:42.43 )   
 

Obětování zvířat bylo ve starověku zcela běžnou záležitostí. 
Lidé tak mohli žít v naději, že tak zvané božstvo jim požehná 
v jejích každodenním životě. Ve starověku bylo přirozeností 
věřit v něco nebo v někoho, co má nebo může mít vliv na 
každodenní život člověka. S tím se pojí pověrčivost a různé 
tradice. Některé tradice se zachovávají dodnes. Jenom se u 
nich změnil pohanský přívlastek za křesťanský. Věřící lidé ve 
starověku také obětovali, a však ne s prospěchářství. Museli 
obětovat za svůj hříšný stav. Kdykoli chtěl věřící člověk 
rozmlouvat s Bohem a chtěl aby Bůh jeho modlitbu 
akceptoval, tak musel obětovat.  Prolitá krev byla smírčím 
aktem a zároveň pečetí smlouvy mezi Bohem a člověkem. 
Chtěl li si člověk udržet ten to vztah s Bohem, musel dvakrát 
denně obětovat a přitom žít podle Božích kriterií. Porušením 
těchto zásad, Bůh od člověka odešel. Byl ponechán vlastnímu 
osudu. Počátkem Božího plánu bylo; aby si člověk uvědomil, 
že bez zástupné obětí, nemůže nastat smíření mezi člověkem 
a Bohem. To je jediná cesta jak odsoudit hřích a zároveň 
člověka zachránit. Člověk si měl uvědomit, že hřích není 
odpustitelný bez zjevného důsledku. A důsledkem je smrt! A 



 

 

tak se v určeném čase zjevuje jeden spravedlivý a umírá za 
hříchy světa. Ježíš Kristus zemřel za hříchy světa a třetího dne 
vstal z mrtvých. Tomu se říká evangelium. Vážení čtenáři 
blahoslavený kdo uvěří evangeliu a žije podle něj. Než se však 
mohlo toto evangelium hlásat po celém světě, Bůh předem 
připravoval na tu to událost celí svět a to formou 
ceremoniálních obřadů. Když byl Izraelský národ na Sinajské 
poušti, kde přebýval čtyřicet let, dal jim Bůh různé  zákony a 
ustanovení tykající se obřadních ceremonií.. Skrze oběť je 
prokázaná Boží spravedlnost tedy soud nad hříšníkem a 
zároveň Boží milost, protože On si zvolil oběť, kterou 
potrestá, abychom mi byly ospravedlnění. Pokud se tedy 
člověk dopustil hříchu, musel přijít s obětním zvířetem, které 
muselo být z cela zdravé. Přistoupil ke knězi. Ten zvíře 
prohlédl, je-li zcela zdravé. Pokud bylo knězem schváleno, 
vložil člověk ruce na hlavu oběti, a vyznal  své hříchy. Tím byl 
hřích přenesen na zvíře. 
Tím to aktem byl člověk ospravedlněn. Počátek spravedlnosti, 
není jenom žít tím to životem, ale dát také najevo nelibost ke 
všemu zlému. Proto musel člověk ono zvíře, jenž nese v dané 
chvíli jeho hříchy zabít.  
Kněz vezme z oběti trochu krve do misky a pak zvíře položí na 
obětní oltář, a spaluje jej jako oběť zápalnou. Bůh tak 
odsuzuje hřích i jeho nositele. Z krví toho zvířete vchází do 
svatyně, kde sedmkrát střikne krev na oponu. Poté vychází 
ven, k obětnímu oltáři, kde prstem  omočí čtyři rohy 
zápalného oltáře, sedmkrát střikne krev na severní stěnu 
oltáře a zbytek krve vylije u oltáře na zem.  Tím bylo 
spravedlnosti za dost učiněno. Hřích i jeho nositel byl 
potrestán a Člověk byl ospravedlněný. A však ne zcela. Krev 
obětních zvířat jenž byla stříkána na oponu, a to každý den, 
po celí rok, hříchy pouze přikrývaly. To znamená, že Izraelitům 



 

 

byly hříchy dočasně odpuštěný.  Každý den po celí rok bylo 
Izraelskému národu těmito obřady připomínáno, že praví Boží 
beránek má teprve přijít. 
 
   
 
 

                                          Den smíření  

 
 

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 

 "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den 
smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se 
pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. 
Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den 
smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším 
Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude 
vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal 
jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete 
dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro 
všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích.  V 
tento den za vás bude vykonáno smíření a budete 



 

 

očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech 
svých hříchů.“ 
( Bible: Leviticus 23:26-31,  Leviticus 16,30) 
 

Tím to svátkem se uzavíral celoroční cyklus obětování a 
služeb. Jak jste již četli v předešlým tématu, velekněz přinášel 
každý den po celí rok krev zvířat do první části svatyně kde ji 
stříkal na oponu. Tím byly hříchy Izraelského národa přikryty, 
nebo dočasně odpuštěny. Rovněž jste četly, že těmito obřady 
nebo svátky, se připomíná budoucí událost, tedy Kristus, který 
měl přijit. Jaký měl celoroční cyklus význam? Bůh na základě 
svého zaslíbení, přikrýval hříchy nejenom Izraelskému národu, 
ale celému světu. Tedy od Adama až do prvního příchodu 
Krista. Nezapomeňte,  že služby konané v pozemské svatyni 
byly předobrazem skutečné služby Ježíše v nebeské svatyni 
ještě než přišel. 
 
                                    Průběh obřadů 
 
Svátek Den smíření se konal jednou za rok a to desátého dne 
měsíci tišri. Což je měsíc mezi zářím a říjnem. Izraelité se 
devět dní před tím to svátkem museli důkladně připravit. 
Urovnat své spory a dát si vše do pořádku. Desátého dne, již 
brzy ráno se musely všichni Izraelité sejít před svatostánkem, 
kde se začali pokořovat a kát se z hříchu.  
 

                             Dokonáno jest 
 
Velekněz začal s obětováním. Za sebe a svůj dům ( kněží, kteří 
přisluhovaly) obětoval mladého býčka. Za lid Izraelský ročního 
beránka. V ten den se odhrnula opona, která zakrývala 
nejsvětější svatyni. V této části byla truhla v níž bylo uloženo 



 

 

desatero přikázání. Proto se jí říkalo truhla smlouvy. Ta byla 
přikrytá víkem, kterému se říkalo slitovnice. Na ní byly 
připevnění dva cherubové. Velekněz směl vcházet do té to 
části svatyně, pouze jednou za rok. Tedy v tom to dni. 
Velekněz tedy vstupuje s krví mladého býčka do nejsvětější 
svatyně před truhlu smlouvy.  Do té to části svatyně vstupuje i 
Bůh, v podobě hustého oblaků. Velekněz potře krví čtyři rohy 
slitovnice, sedmkrát střikne na stěnu truhly smlouvy a chvějící 
se  pronášel modlitby za sebe i svůj lid. Velekněz musel být 
bohabojný muž. Musel byt soudný, spravedlivý i milostivý. I 
ten to člověk však potřeboval zástupnou oběť, aby mohl 
vykonávat ten to úřad. Krev mladého býčka nebila vnesená 
jenom za něho a jeho dům, ale i za Izraelský národ. Tu to 
výsadu měl pouze velekněz. Když pronášel před truhlou 
smlouvy přímluvné modlitby, Bůh prvé řadě pohlížel na jeho 
spravedlnost. Díky jeho spravedlnosti a přímluvy se Bůh z cela 
smířil s Izraelským národem. Jejích hříchy byly z cela 
odpuštěny.  
To se stalo před dvěma tisíci lety. Ježíš Kristus coby beránek 
ale i jako jediný spravedlivý velekněz umírá za hříchy světa. 
 
„ Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první 
smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby 
všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví.“ 
 
 Ježíš  Kristus tak naplnil veškerá zaslíbení jenž byla staletí 
předkládána a to formou ceremoniálních obřadů a také 
prorockými projevy. Veškeré zákony a ustanovení jenž byly 
součásti těchto zaslíbení naplnil svým životem.  
Než byl tedy obětován, byl shledán dokonalím, čímž naplnil 
první  smlouvu, kterou Bůh uzavřel z Izraelským národem. 
Jako dokonalí člověk měl tu výsadu vzít hříchy světa na sebe. 
Proto že to udělal, odsoudil Bůh svého Syna za hříchy světa. 



 

 

Ježíš Kristus se tak stal ručitelem nové a dokonalejší smlouvy 
mezi Bohem a tím to světem. 
 Jako závdavek svého smíření se světem, seslal Bůh na tento 
svět ducha svatého. Ten má oslovit nevěřícího, aby přijal 
Krista a věřícího, aby s Kristem setrval až do konce. Skrze toto 
evangelium má celí svět pochopit význam těchto obřadů aby 
poznaly toho, který svou moudrostí a milostí usiluje o spásu 
člověka.  
 
 „Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky 
našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, 
kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. 
 Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, 
Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium 
zjevil život a nesmrtelnost.“  (Bible: 2 Timoteovi 1:9.10) 
 
 

                                         Čas milosti 
 

 
 
„ Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky 
přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, 
přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a 



 

 

království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a 
jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho 
království nebude zničeno." ( Bible: Daniel 7:13.14 ) 

 
Velekněz vyšel ze svatyně, aby přijal od lidu dva zdravé kozly. 
Losem pak určil, který kozel bude pro Hospodina a který pro 
Azazela (Satana). Kozel určen pro Hospodina byl obětován a 
s jeho krví vešel  velekněz opět do nejsvětější svatyně, aby se 
postavil před Bohem. Z krví kozla naložil stejně, jako z krví 
býčka. Přitom opět pronášel modlitby. Krev kozla nebila 
určena za hříchy lidu Izraelského, nýbrž k očištění celé svatyně 
od hříchu, jenž byly po celý rok do svatyně vnášeny.  
 

Kozel určený pro Hospodina, ukazuje na vzkříšeného Ježíše 
Krista, který předstupuje před svého Otce do nebeské svatyně 
a zahajuje coby pravý velekněz přímluvnou službu za ty, kteří 
přijali a přijímají evangelium do svého života. Ježíš je 
v nebeské svatyni a zahájil dílo spasení a zároveň očištění 
nebeské svatyně. Jak to probíhá?  Soudním procesem .  Bůh 
nejdřív začal od své svatyně. Tedy soudní proces se začal u 
věřících. Stejně jako Izraelité, kdy se v „Den smíření“ 
pokořovali před svatostánkem, Bůh prověřoval každého 
jednotlivce. Tak i v nebesích je  každý jednotlivec  prověřován, 
jak  nakládal s vírou, která mu byla svěřena. Měřítkem pro 
každého křesťana je desatero přikázání, jenž je svědectví 
Ježíšovo. Každý, kdo bude Bohem uznán, jeho jméno se zapíše 
do knihy věčného života. Bůh se smířil s tímto světem. Dal 
tomu to světu Ducha svatého jako závdavek smíření a zároveň 
dal tomu to světu lhůtu ke přijetí evangelia. 
 
„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, 
ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je 
zlá. (Bible:Efezským 5:15.16,  ) 



 

 

 

Nemylte se! Evangelium  se nebude zvěstovat věčně. Vždyť 
jaký by to mělo smysl.  A na víc i toto je evangelium, že tomu 
to světu byl dán čas milosti k záchraně mnohých. 
 

                                 
 
                                 Konec doby milosti 
 

 
 
 „Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, 
neboť ten čas je blízko. 
Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. 
Spravedlivý ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál 
posvěcuje." ( Bible: Zjevení Janovo 22:10.11 ) 

 
Když byla celá svatyně očištěná od hříchu, vyšel velekněz ven 
ze svatyně aby očistil obětní oltář.   Kdyby ve chvíli co 
velekněz vyšel ze svatyně, přišel někdo z lidu, který se opozdil, 
a chtěl mít účast na tom to obřadu, nebylo už možné, aby 
velekněz začal obřad znovu. Jeho přímluvy i služba byly 
Bohem přijaty za dostačující a proto už nebyl důvod aby 
v nejsvětější svatyni setrval. Takový opozdilec byl buď 



 

 

nadobro vyhnán z lidu Izraelského a nebo byl usmrcen. Zatím 
co se lid pokořoval před svatostánkem a smiřoval se s Bohem, 
on se věnoval svým potřebám, které upřednostnil nad 
věčným životem. 
Velekněz odešel ze svatyně, protože byla očištěná od hříchů.  
Čas milosti se skončil. Každý, kdo se nacházel před 
svatostánkem, zůstal v tom stavu  v jakém byl v čase kdy byl 
velekněz uvnitř svatyně. Ti z lidu, co se upřímně pokořovali a 
přijali smíření, zůstali svatí.  Onen opozdilec  znal ustanovení  
toho to svátků,  a byl si  vědom  i  s důsledky,  z  porušení  
těch to ustanovení.   
Tak to bude i s každým člověkem, který evangelium vědomě 
odmítá a nebo jej nepřijal z cela upřímně. Jakmile Pán Ježíš  
ukončí službu v nebeské  svatyni, skončí se doba milosti. Duch 
svaty bude odňat s toho to světa, a každý člověk zůstane 
v tom stavu, v jakém je.  Dva tisíce let se zvěstuje evangelium 
o tom to smíření, tak že žádný opozdilec nebude mít výmluvu.  
Bůh se netají zjevit svůj záměr. Naopak; chce aby naše víra 
byla naplněna poznáním, a to proto, aby jsme setrvali 
v naději, v Jeho druhý příchod. Apeluji na vás vážení čtenáři, 
dokud je čas milosti a Ježíš stojí před s vím Otcem. Usilujte se 
smířit s Bohem. 
 
 

 
 
                                  
 
 
 
 
 



 

 

 
                                 Vykonání rozsudku 
 

 
 
„Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat 
nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! 
Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším 
Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. 
Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; 
vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. 
Nikdo nevolá po spravedlnosti, nezastává se věrnosti. 
Doufají v nicotu, mluví lži, počnou trápení a rodí 
neštěstí. 
Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův den, zhouba od 
Všemohoucího blíží se! 
A proto všechny ruce ochabnou, všechna srdce se 
strachy rozplynou. 
Budou zděšeni, sevřeni úzkostí, bolestí se budou svíjet 



 

 

jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře 
jim vzplanou plamenem. 
Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem 
horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a 
vyhladil z ní hříšníky. 
Proto mě čekejte, praví Hospodin, v den, kdy povstanu, 
abych svědčil! Toto je můj soud: Posbírám národy, 
shromáždím království a vyliji na ně svou prchlivost, 
všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár mé žárlivosti 
pohltí celou zemi!" 
( Bible: Izajáš 59:1-4 Izajáš 13:6-9, Sofonjáš 3:8 ) 
 
Velekněz vyšel ven ze svatyně, aby očistil ještě oltář pro 
zápalné oběti. Smísil krev kozla a býčka a potřel tou krví čtyři 
rohy oltáře. Sedmkrát střikl na stěnu oltáře a tentokrát, 
zbytek krve musela být  odnesena mimo Izraelský tábor. Pak 
přistoupil ke kozlovy, jenž byl určen pro Azazela. Vložil své 
ruce na jeho hlavu a všechny hříchy Izraele, tak  byly vloženy 
na hlavu živého kozla. Ten byl určeným mužem odveden 
mimo Izraelský tábor do pouště, kde byl ponechán svému 
osudu. Kozel nesměl zemřít lidskou rukou. 

 
Dovršením Božího záměru  je očištění celého vesmíru a to 
včetně naší země.  Shromážděné národy jenž nepřijali 
evangelium ale i křesťané, kteří nepřijali toto evangelium 
podle pravého zjevení a poznání si uvědomí své chybné 
přesvědčení a však ke své škodě. Nebudou totiž stát před 
veleknězem, který by se za ně přimlouval, ale před Králem 
králů a Pánem pánů,  který  vykoná rozsudek toho to očištění. 
Společně s němý  bude před  Ježíšem stát i satan se s vímy 
padlímy  anděli. Satan jako původce všeho zlého i všichni padlí 
andělé, budou před tím to rozsudkem z cela samy na této 



 

 

zemi, aby si uvědomily, kam až zašla jejich vzpoura proti 
všemohoucímu a dokonalému Stvořiteli a Spasiteli světa. To je 
ten kozel, jenž byl vyhnán do pouště a který nesměl  byt 
usmrcen lidskou rukou. 
 
 

Závěrem 

Vážení čtenáři napsal jsem  vám  v základě o Božím plánu 
spasení a soudu.  V naději píši poslední slova této brožůrky, že 
se zamyslíte a sami budete usilovat  o  poznání a 
důvěryhodnost bible, a tak přijmete  evangelium, věčného 
života.  Pro vaše povzbuzení jsem přidal  dvě biblická témata. 
Nyní je to jen na vás.   
 
 
 

                          Ježíš Kristus – Spasitel světa  
„ Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli 
pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - 
já jsem přemohl svět." 
 
Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, 
přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 
Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu 
svěřil, daroval věčný život. 
A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného 
pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. 
Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, 
jsem vykonal. 
Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u 
tebe měl předtím, než byl svět. 
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. 
Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo 



 

 

a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od 
tebe. 
Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. 
Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi 
mě poslal. 
Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, 
neboť jsou tvoji. 
Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. 
Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k 
tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi 
mi dal, aby byli jedno jako my. 
Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém 
jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich 
nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se 
naplnilo Písmo. 
Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost 
v nich byla dokonalá. 
Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, 
protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. 
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil 
před zlým. 
Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. 
Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. 
Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. 
Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni 
pravdou. 
Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě 
uvěří skrze jejich slovo. ( Bible ) 
Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; 
ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. 
Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, 
jako my jsme jedno. 
Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby 



 

 

svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi 
miloval mě. 
Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde 
jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě 
miloval před stvořením světa. 
Spravedlivý Otče, svět tě nezná, ale já tě znám. Tihle 
poznali, že jsi mě poslal, 
a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby 
láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich." 
 
Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za 
potok Kedron, kde byla zahrada; do té se svými 
učedníky vešel.“      (Bible:  Jan 16:33, 17:1-26, 18:1) 
 

 
 
 

               Blahoslavený; kdo neviděl, ale uvěřil 
 
 „Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus 
zemřel za naše hříchy podle Písem, 
byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. 
Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, 
poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou 
(někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije), 
poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům 
a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti. 
Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější; 
nezasloužím si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem 
kdysi pronásledoval Boží církev! 
Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně 
nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, 
avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou. 
Toto kážeme - jak já, tak oni - a tomuto jste uvěřili. 



 

 

Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, 
jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? 
Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani 
Kristus! 
A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k 
ničemu; celá vaše víra je k ničemu! 
Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože 
jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - 
pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. 
Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl 
vzkříšen ani Kristus! 
A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - 
ještě jste ve svých hříších. 
Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. 
Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme 
nejubožejší ze všech lidí. 
Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech 
zesnulých. 
Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo 
zmrtvýchvstání. 
Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni 
ožijí. 
Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho 
příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. 
Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou 
vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. 
Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny 
nepřátele k nohám. 
Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. 
Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem 
říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to 
všechno kromě Toho, který mu to poddal.) 
Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám Syn 



 

 

poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl 
všechno ve všem. 
Proč my sami každým okamžikem podstupujeme 
nebezpečí? 
Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem 
Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. 
K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s 
těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou 
vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" 
Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí mravy." 
Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří 
totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! 
(Bible: 1 Korintským 15:3-34) 
 
 

 Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem 
nitru. 
Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste 
zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými 
mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 
a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli 
naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou 
mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než 
cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 
Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na 
věky věků! Amen. 
                                                                                     Štefan Kotlár 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


