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STUDIUM BIBLE II.Q2018 - verše
Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Týden od 24.6. do 30.6.

 Texty na tento týden – Iz 13:6.9; Mt 24:30.31; Da 2:34.35; 2Tm 4:6–8; 2Te 1:6–10
 Základní verš
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Mt 24:30.31 „30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří
Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice
a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“

„Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ (Zj 24:27)

PO 25. června – Konečné Boží vítězství v knize Daniel

Básník T. S. Eliot začíná druhou báseň své sbírky Čtyři kvartety veršem: „V mém počátku je i můj konec.“ Navzdory stručnosti obsahují tato slova důležitou pravdu. V počátku se nachází konec. Jsme Církev
adventistů sedmého dne. Tento název v sobě zahrnuje dvě základní biblické doktríny. „Sedmý den“ jako
sobotu Desatera, každotýdenní připomínku šestidenního stvoření země a života na ní. A „adventisté“ jako
poukázání na druhý příchod Ježíše Krista. V něm nacházejí své naplnění všechny naděje a zaslíbení Písma,
včetně zaslíbení věčného života.
A přestože časově jsou od sebe stvoření (náš počátek) a Ježíšův druhý příchod (náš konec, minimálně
konec této hříšné existence) vzdáleny, jsou navzájem neoddělitelně propojeny. Bůh, který nás stvořil
(J 1,1–3), je stejným Bohem, který se vrátí, aby nás najednou, v okamžiku, „až se naposled ozve polnice“
(1K 15,52), vzkřísil a vykoupil. V našem počátku nacházíme i náš konec.
Tento týden budeme hovořit o poslední ze závěrečných událostí, které se týkají tohoto světa – o druhém
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Da 2:44.45 „44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to
království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane
navěky, 45neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu,
stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“

 Týden ve zkratce:
- „Hospodinův den“ ve Starém zákoně
- Konečné Boží vítězství v knize Daniel
- Naděje a dlouhodobá perspektiva
- Ježíšův návrat – viditelná historická událost
- Vzkříšeni k životu
- Podněty k zamyšlení

NE 24. června – „Hospodinův den“ ve Starém zákoně
Iz 13:6.9 „6Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba. … 9Hle, přichází den
Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její
hříchy.“
Za 14:9 „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.“
Da 12:1-3 „1V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to
doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý,
kdo je zapsán v Knize. 2Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí
k pohaně a věčné hrůze. 3Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“

Fp 4:3 „Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem
a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.“
Zj 3:5 „Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před
svým Otcem a před jeho anděly.“
Zj 13:8 „Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života,
v knize toho zabitého Beránka.“
Sf 2:1-3 „1Vzchop se, vzpamatuj, pronárode nestoudný, 2dříve než vstoupí v platnost výnos, a jako plevy přelétne den,
dříve než vás stihne planoucí hněv Hospodinův, dříve než vás stihne den Hospodinova hněvu. 3Hledejte Hospodina,
všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den
Hospodinova hněvu.“
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Da 2:34.35 „34Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil
je, 35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době . Odnesl je vítr
a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.“
L 20:17.18 „17On na ně pohleděl a řekl: „Co tedy znamená slovo Písma: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným‘? 18Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.““

ÚT 26. června – Naděje a dlouhodobá perspektiva
Tt 2:11-13 „11Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 12a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku 13a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“
2Tm 4:6-8 „6Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru
zachoval. 8Nyní 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.“
1Tm 1:15 „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já
k nim patřím na prvním místě.“

ST 27. června – Ježíšův návrat – viditelná historická událost
Mt 24:30.31 „30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi
země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své anděly
s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke
druhým.“

1Te 4:16 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“
Mt 26:64 „Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici
Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.““
Zj 1:7 „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení
země. Tak jest, amen.“
2Te 1:6-10 „6A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, 7a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, 8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha,
a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. 9Jejich trestem bude věčná záhuba ‚daleko od Pána
a slávy jeho moci‘, 10až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili
našemu svědectví.“

ČT 28. červen – Vzkříšeni k životu
1K 15:53-55 „53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když
pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 55Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?““
J 11:24.25.39 „24Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ 25Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. … 39Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu
řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.““

JERRY 

Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Příchod našeho Pána Ježíše Krista

2


1 3

STUDIUM BIBLE II.Q2018 - verše
Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Týden od 24.6. do 30.6.


1 3

STUDIUM BIBLE II.Q2018 - verše
Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Týden od 24.6. do 30.6.

Ř 6:5 „Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.“
1K 15:42-44.52 „42Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43Co je
zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. … 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou
vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“
Fp 3:21 „On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.“
1Te 4:17 „Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak
už navždy budeme s Pánem.“

PÁ 29. června – Podněty k zamyšlení
Ježíšův druhý příchod není doslovem, dodatkem ani epilogem smutného příběhu lidského hříchu a utrpení v tomto padlém světě. Naopak, druhý příchod je nádherným vyvrcholením, obrovskou nadějí křesťanské
víry. Co by se stalo, kdyby nenastal? Příběh lidstva by nezměněně pokračoval, jedno neštěstí by následovalo po druhém, jedna tragédie by střídala druhou, až by se vše skončilo smrtí a zánikem. Bez toho, co nám
nabízí Ježíšův druhý příchod, je život – slovy Williama Shakespeara – „jenom putující stín, jen herec ubohý, jenž chvíli svou si vykračuje, řádí na prknech a potom o něm neslyší se víc. To povídka, již vypravuje
blb, jen hluk a vřava, neznačící nic.“ (Macbeth, 5. dějství, 5. scéna, překlad Josef Václav Sládek)
My však máme naději, kterou znovu a znovu potvrzuje Boží slovo. Máme naději, protože Ježíš za nás
zaplatil výkupné svým životem (Mk 10,45). A Ježíš se znovu vrátí, aby si vzal to, za co zaplatil. Hvězdy na
obloze nemluví o druhém příchodu a ani ptáci o tom necvrlikají na stromech, ačkoli hvězdy i ptáci svědčí
o Boží velikosti a péči. Neříkají však nic o tom, že jednoho dne se Ježíš vrátí „naráz, v okamžiku, až se
naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni“
(1K 15,52). Hvězdy a ptáci nás neučí o tom, že jednoho dne se podíváme a uvidíme „Syna člověka sedět po
pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými“ (Mk 14,62). O těchto skutečnostech víme jen díky
Božímu slovu, jehož zaslíbením věříme, protože důvěřujeme našemu Bohu.


Otázky k rozhovoru
1. Co by se stalo, kdyby byl Ježíšův druhý příchod opravdu jen projevem křesťanských principů v životě
Kristových následovníků? Ačkoli by to bylo určitě nádherné, proč bychom v konečném důsledku zůstali bez
naděje?
2. V čem spočívá pošetilost všeobecně přijímané teorie, že svět povstal z ničeho? Proč lidé takovou představu podporují a proč jí věří? Proč je víra ve věčného Boha, který stvořil celý vesmír, mnohem logičtějším
a racionálnějším vysvětlením existence vesmíru?
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