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A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ 43Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš
se mnou v ráji.““
Mt 27:44 „Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.“

 Texty na tento týden – Zj 14:6.7; Mt 24:14; Ga 3:22; L 23:32–43; Gn 22:12; Zj 14:8–12
 Základní verš
„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ (Zj 14:6)
Jako adventisté sedmého dne věříme v biblický koncept „přítomné pravdy“ (2Pt 1,12; PBK). Jde v podstatě o myšlenku, že Bůh seznamuje lidstvo s pravdou a poznáním postupně. V průběhu dějin odhaluje
lidem stále více poznání – a to ve chvíli, kdy to potřebují a kdy to je pro ně aktuální. První zaslíbení evangelia v Gn 3,15 ukázalo padlé dvojici, že naděje přijde prostřednictvím potomstva ženy. Zaslíbení dané
Abrahamovi o tom, že „se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny
pronárody země“ (Gn 18,18), je pokračováním a rozšířením zaslíbení z ráje. Příchod Ježíše, který hlásal, že
jako „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk
10,45), je samozřejmě ještě ucelenějším a podrobnějším zjevením evangelia.
Dnes věříme, že poselství tří andělů ze Zj 14,6–12 je „přítomnou pravdou“ pro ty, kdo žijí v posledních
dnech před Kristovým návratem, kdy se naplní všechny naše naděje.
Tento týden se zaměříme na poselství prvního anděla, protože právě v jeho slovech jsou obsaženy pravdy,
jež jsou důležité pro ty, kteří chtějí zůstat uprostřed závěrečných těžkostí a problémů věrní.

 Týden ve zkratce:

ÚT 22. května – Bojte se Boha a vzdejte mu čest
Zj 14:7 „[Anděl] volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho
soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.““
Mt 5:16 „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.“

Gn 22:12 „A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi
mi neodepřel svého jediného syna.““
Ex 20:20 „Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete
bát a přestanete hřešit.““
Jb 1:9 „Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?““
Kaz 12:13 „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí .“
Mt 5:16 „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
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.“

ST 23. května – Nastala hodina jeho soudu
Zj 14:7 „[Anděl] volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho
soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.““
1K 4:5 „Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve
tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.“

- Evangelium pro celý svět
- Zločinec na kříži a věčné evangelium
- Bojte se Boha a vzdejte mu čest
- Nastala hodina jeho soudu
- Poklekněte před Stvořitelem
- Podněty k zamyšlení

NE 20. května – Evangelium pro celý svět
Zj 14:6 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium
obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“
Mt 24:14 „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.“
Mt 28:19 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“
Ga 3:22 „Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“
Iz 53:5 „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho
jizvami jsme uzdraveni.“
1Pt 2:24 „On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.“

PO 21. května – Zločinec na kříži a věčné evangelium
Zj 14:6 „Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium
obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“

L 23:32-43 „32Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 34Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
O jeho šaty se rozdělili losem. 35Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání
sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“ 36Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet 37a říkali: „Když
jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ 38Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“ 39Jeden z těch zločinců, kteří viseli na
kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 40Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi
sám odsouzen k stejnému trestu. 41A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého
neudělal.“

Mt 12:36 „Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.“
Kaz 12:14 „Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“
Ř 2:6 „On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.“
1K 4:5 „Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví
záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.“
Ř 8:1 „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.“
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.“

ČT 24. května – Poklekněte před Stvořitelem
Zj 14:6.7 „6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha
a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře
i prameny vod.““

Zj 14:8-11 „8Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím
a dal jim pít z poháru hněvu.“ 9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její
sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše
svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou na věky věků
a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.“
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PÁ 25. května – Podněty k zamyšlení
Při studiu Bible není těžké objevit propojení mezi veršem Zj 14,7, jenž hovoří o uctívání toho, „který
učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“, a čtvrtým přikázáním v Ex 20,11, podle kterého je sobota připomínkou toho, že „v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich“. Přestože jsou
tyto dva texty velmi podobné, je mezi nimi jeden postřehnutelný rozdíl. Zjevení označuje Hospodina jako
toho, který stvořil „prameny vod“. Tato zmínka se v knize Exodus nenachází.
Profesor systematické teologie John Baldwin to komentuje následovně: „Předpokládejme, že za použitím
slovního spojení prameny vod se nachází Boží záměr. Proč potom Ježíšův posel poruší v Gn 20,11 seznam
vyjmenovávaných věcí? Proč anděl mluví zrovna o pramenech vod, a ne o nějaké jiné kategorii stvoření,
například o stromech, ptácích, rybách nebo horách?
Zmínka o pramenech vod v kontextu Božího oznámení příchodu jedinečného období Božího soudu může
čtenářovu pozornost nasměrovat na Boží soud v minulosti. … Bůh možná chtěl, aby slova prameny vod
byla jakousi připomínkou potopy, což by zdůraznilo pravdu o tom, že On je Bohem soudu a zároveň Bohem věčné věrnosti a milosrdenství (oba tyto aspekty jsou zřetelné i v příběhu o potopě). Pokud je to tak,
pak osobní a duchovní vliv zmínky o potopě vyvolaný slovním spojením prameny vod může být pro čtenáře povzbuzením, aby bral vážně příchod soudu, který oznamuje první posel ve Zjevení 14.“ (Baldwin, John,
ed., Creation, Catastrophe, and Calvary: Why a Global Flood is Vital to the Doctrine of Atonement. Hagerstown: Review and Herald 2000, str. 27)


Otázky k rozhovoru
1. Ve verši Iz 53,6 se říká: „Všichni jsme bloudili jako ovce…“ V hebrejštině je výraz „(my) všichni“ vyjádřen slovem kullanu. Ve stejném verši Izajáš říká, že Hospodin postihl Ježíše pro „nepravost nás všech“.
I zde je výraz „ nás všech“ v hebrejštině vyjádřen slovem kullanu. Můžeme říci, že ať je problém hříchu
jakkoli velký, řešení, se kterým přišel Bůh, je více než dostatečné. Co se z toho můžeme naučit?
2. Uvažujte společně o příběhu zločince na kříži. Co se z tohoto příběhu můžeme naučit? Jak by asi žil tento
muž dál, kdyby mu v dané chvíli odpustila i světská moc a sňali by ho z kříže? Jak rozumíte Boží moci měnit
životy lidí?
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