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 Texty na tento týden – Ez 28:1.2.11-17; Gn 3:1-7; Zj 12:1-17; 14:12; Ř 8:31-39 
 

 Základní verš 
„Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají 
přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ (Zj 12:17) 
 

   Vesmírný konflikt mezi dobrem a zlem, často v adventizmu označovaný také jako „velký spor“, můžeme 
vnímat jako téma, které prolíná celou Biblí. Tvoří pozadí, na němž se odehrává tragédie nejen našeho 
světa, ale i celého vesmíru. Hřích, utrpení, smrt, vzestup a pád národů a civilizací, šíření evangelia a udá-
losti posledních dnů – to vše se odehrává v kontextu tohoto vesmírného konfliktu. 
   Tento týden se budeme věnovat některým klíčovým událostem souvisejícím se vznikem tohoto konfliktu. 
Vše začalo v srdci dokonalé bytosti, Lucifera, který prostřednictvím pádu jiných dvou bytostí – Adama        
a Evy – zavlekl svou vzpouru na naši zemi. Od těchto dvou událostí – od pádu Lucifera a od pádu našich 
prvních rodičů – se začal velký spor rozrůstat a probíhá až dodnes. Každý z nás je součástí této vesmírné 
tragédie. 
   Dobrou zprávou je, že jednoho dne tento konflikt pomine. Skončí naprostým vítězstvím Krista nad sata-
nem. A ještě lepší zprávou je, že díky úplnosti a dokonalosti toho, co Kristus vykonal na kříži, může mít 
každý z nás podíl na jeho vítězství. Součástí tohoto vítězství je Boží povolání. Bůh nás povolává, abychom 
při očekávání naplnění Ježíšových zaslíbení a jeho příchodu žili ve víře a v poslušnosti. 
 

 Týden ve zkratce: 

- Pád dokonalé bytosti 
- Poznání nestačí 
- Válka v nebesích a na zemi 
- „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 
- Vytrvalost, poslušnost a věrnost 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 1. dubna – Pád dokonalé bytosti 
Ez 28:2  „Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin: Ve svém domýšlivém 
srdci si říkáš: ‚Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.‘ Jsi člověk, a ne Bůh, i když své srdce 
vydáváš za srdce božské!“ 
Iz 14:12-14  „12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli 
pronárodů! 13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na 
Hoře setkávání na nejzazším Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu mě-
řit.““ 
Ez 28:1.2.11-17  „1I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 2„Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník 
Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci si říkáš: ‚Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.‘ Jsi člověk, a ne Bůh,     
i když své srdce vydáváš za srdce božské! … 11I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 12„Lidský synu, začni žalozpěv nad 
týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a doko-
nale krásný. 13Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, 
karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny     
v den, kdy jsi byl stvořen. 14Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel 
ses uprostřed ohnivých kamenů, 15na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla 
podlost. 16Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cheru-
be ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. 17Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvě-
lost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.“ 
Ez 28:15 ČSP  „Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvráce-
nost.“ 

 

2Te 2:7 B21  „Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.“ 
 

PO 2. dubna – Poznání nestačí 
Gn 3:1-5  „1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, 
Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst 
smíme. 3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho ne-
dotkněte, abyste nezemřeli.‘“ 4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5Bůh však ví, že v den, 
kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.““ 
Gn 3:6-7  „6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy 
z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. 
Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.“ 
 

Zj 12:9  „A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho 
andělé.“ 
Iz 14:14  „Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“ 
 
 

ÚT 3. dubna – Válka v nebesích a na zemi 
Zj 12:10-12  „10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha      
i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. 
11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se 
zalekli smrti. 12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť se-
stoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.““ 
Zj 12:1-17  „1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti 
hvězd kolem hlavy. 2Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. 3Tu se ukázalo na nebi jiné 
znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. 4Ocasem smetl 
třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. 5Ona porodila 
dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. 6Žena pak uprch-
la na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní. 7A strhla se bitva na 
nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. 8Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa      
v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. 
10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl 
svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. 11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro 
slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. 12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebý-
váte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ 13Když drak 
viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. 14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, 
aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu 
roku. 15A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. 16Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela 
ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. 17Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potom-
stvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ 
 

ST 4. dubna – „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 
Ř 8:35.38.39  „35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, bída, nebezpečí nebo meč? … 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani pří-
tomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedoká-
že nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Zj 12:4.6  „4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, 
jakmile se narodí. … 6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě 
stě šedesát dní.“ 
Ex 19:4  „Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.“ 
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Mt 28:20  „Učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
tohoto věku. “ 
Ř 8:31-39  „31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za 
všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? 33Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh 
ospravedlňuje! 34Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se 
za nás! 35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo 
meč? 36Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ 37Ale v tom ve všem 
slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítom-
nost ani budoucnost, ani žádná moc, 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od 
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Mt 10:28  „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit       
v pekle.“ 
2Tm 4:8  „Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen 
mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ 
 

ČT 5. dubna – Vytrvalost, poslušnost a věrnost 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ 
Ř 7:7  „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!‘“ 
Ř 3:20-26  „20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. 
21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru     
v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedlňo-
váni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25Jeho 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. 26Svou spravedlnost prokázal     
i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.“ 
1Tm 1:8  „Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně.“ 
Dt 11:1  „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po 
všechny dny.“ 
1J 5:3  „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÁ 6. dubna – Podněty k zamyšlení 
 

   Přečti si znovu text Zj 12,9–12 a první kapitolu „Původ zla“ z knihy Na úsvitu dějin. 
   „Dokud všechny stvořené bytosti opětovaly jeho oddanou lásku, vládl v celém Božím vesmíru naprostý 
soulad. Žádný disharmonický tón nekalil dokonalou jednotu. 
   Tyto šťastné poměry se však změnily. Našel se někdo, kdo zneužil svobodu, kterou Bůh daroval stvořeným 
bytostem. V mysli toho, koho Bůh hned po Kristu nejvíce poctil a kdo měl nejvyšší postavení mezi obyvateli 
nebe, se zrodil hřích.“ (PP 10; NUD 9) 
   Všimněte si výrazu „zůstávat věrný v lásce“, který popisoval chování stvořených bytostí. Toto vyjádření 
ukazuje na skutečnost, že láska vede k věrnosti a oddanosti. Stejně tak si manželé svou lásku vyjadřují 
vzájemnou věrností. Bylo tomu tak u stvořených bytostí v nebesích a má to tak být i v našem vztahu k Bohu. 
 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Které biblické texty ukazují nejen na existenci satana, ale i na jeho roli ve velkém sporu? Jak můžete 
svým přátelům pomoci pochopit, že satan je skutečnou bytostí, nejen nějakým symbolem zla v lidském srd-
ci? 
 

2. Jako adventisté jsme byli požehnáni poznáním biblické pravdy. Proč nás však poznání nemůže zachrá-
nit? Co potřebujeme kromě znalostí? Proč je nesprávné zdůrazňovat poznání na úkor víry, a naopak? 
 

3. Jakým způsobem prožíváš Ježíšovu přítomnost ve svém každodenním životě? Jak ti tyto zkušenosti mohou 
pomoci v době, kdy do tvého života přijdou potíže a problémy? 
 

4. Uvažujte společně o vyjádření „věrnost v lásce“. Jak vám tato myšlenka pomáhá lépe pochopit vztah 
mezi zákonem a milostí, mezi vírou a poslušností? Co se z toho dozvídáme o skutečnosti, že svoboda je 
základní podstatou celého konceptu lásky? Jakými konkrétními způsoby můžete svou „věrnost v lásce“ 
projevovat? 
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