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Jednota ve víře  Týden od 18. do 24. listopadu

8

Jednota ve víře
Texty na tento týden

Sk 4,8–12; Sk 1,11; Mt 25,1–13; Žd 9,11.12; Ex 20,8–11; 1K 15,51–54

Základní verš

„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom moh-

li být spaseni.“ (Sk 4,12)

V roce 1888 adventisté sedmého dne zapáleně diskutovali o výkladu některých biblických textů. Kazatelé 
a vedoucí církve debatovali o identitě deseti rohů z proroctví u Daniela 7 a o zákoně v Galatským 3,24. 
Tehdy si jen málokdo uvědomoval, že vzájemné nepřátelské postoje kazí jejich společenství a přátelství, 
a tak ničí jednotu a poslání církve.

Ellen G. Whiteová tento stav velmi silně odsuzovala a všechny zúčastněné povzbuzovala, aby velmi 
pečlivě zkoumali svůj vztah k Ježíši a to, jak by se jejich láska k Ježíši měla projevit v jejich chování – a to 
především tehdy, když s někým nesouhlasí. Řekla také, že bychom neměli očekávat, že všichni budou mít 
naprosto stejný pohled na výklad každého biblického textu.

Zdůraznila však i to, že bychom měli usilovat o jednotu ve všech základních adventních věroučných 
bodech (CW 28–32). Tento týden se budeme věnovat některým důležitým biblickým pravdám, které 
z nás dělají adventisty a které formují naši jednotu ve víře.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem 

duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem 

životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal.2Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.3A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého.4První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.5Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: ‚Vstaň a hojně se nažer masa!‘6Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.7Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.12Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“15Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou.16Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci:17„Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků.“19Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,20i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.21Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,22až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.23Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.24A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,26avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.27Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.“28Zde končí to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci.

-jcHB
Zvýraznění
Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.
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Neděle 18. listopadu  Jednota ve víře

Spasení v Ježíši
9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze 

něho měli život. 10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás 

a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. (1J 4,9.10)

Osobní studium
Jako adventisté sedmého dne máme s ostatními křesťanskými církvemi velmi mnoho společného,   naše 
věroučné body však tvoří jedinečný systém pohledu na biblické pravdy, o kterých jiní křesťané nemluví. 
Tyto pravdy nám pomáhají vymezit se jako pozůstatek Božího lidu na konci času.

Přečti si texty Sk 4,8–12 a 10,43. Jak Petr vnímá důležitost Ježíše Krista pro pochopení plánu spasení? 
Proč je podle něj Kristus pro naše spasení tak důležitý?

Apoštol Pavel napsal do Korintu, že „v Kristu Bůh usmířil svět se sebou“ (2K 5,19). Kristova smrt přináší 
smíření, staví most přes propast, která vznikla jako následek hříchu a smrti. Křesťané celá staletí uvažovali 
o významu Ježíšovy smrti, o jeho vzkříšení a o smíření, které přišel uskutečnit. Tento proces smíření je 
v řečtině vyjádřen slovem, které znamená „výměnu“ nebo „změnu“. V tomto případě se nepřátelství, 
nesoulad a odcizení „mění“ v přátelství, harmonii a blízkost. Božím záměrem je, aby se těmito charakteris-
tikami vyznačoval nejen náš vztah k němu, ale i naše vzájemné vztahy v církvi.

Přečti si následující texty. Uvažuj, co jednotlivé verše říkají o významu Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení.
Ř 3,24.25
1J 2,2
1J 4,9.10
1Pt 2,21–24

Spolu s ostatními křesťanskými společenstvími věříme v Kristovu smrt a vzkříšení. Za svůj jedinečný 
přínos v rámci velké křesťanské rodiny můžeme považovat to, že je hlásáme v kontextu „věčného evan-
gelia“ (Zj 14,6) jako součást poselství tří andělů ze Zjevení 14,6–12. Jako adventisté sedmého dne klademe 
důraz na tato poselství takovým způsobem, jak to nedělají žádní jiní křesťané.

Aplikace
Co pro tebe osobně znamená Ježíšova smrt a jeho vzkříšení? Jak a v čem se v tvém životě prakticky pro-
jevuje naděje, kterou ti přináší spasení v Ježíši?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,9když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil,10vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

-jcHB
Zvýraznění
Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

-jcHB
Zvýraznění
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.

-jcHB
Zvýraznění
24jsou ospravedlňováni 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.

-jcHB
Zvýraznění
On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
21K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.22On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘.23Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.24On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

-jcHB
Zvýraznění
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.“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.12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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Jednota ve víře Pondělí 19. listopadu

Druhý příchod Ježíše Krista
26Když vám řeknou: „Hle, je na poušti,“ nevycházejte! „Hle, v tajných úkrytech,“ nevěřte tomu! 
27Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. 

(Mt24,26.27)

Osobní studium
Apoštolové a první křesťané pokládali Kristův návrat za „blažené splnění naděje“ (Tt 2,13). Očekávali, že 
prostřednictvím Kristova druhého příchodu se naplní všechna proroctví a zaslíbení Písma. Jako adven-
tisté sedmého dne se tohoto přesvědčení pevně držíme i dnes. Jednoznačně to potvrzuje i naše jmé-
no – „adventisté“. Všichni, kteří milují Krista, radostně očekávají den, kdy se s ním budou moci setkat tváří 
v tvář. Do doby, než se to stane, nás zaslíbení o druhém příchodu Krista sjednocuje jako Boží lid.

Přečti si následující texty. Co říkají o způsobu Kristova příchodu? Které charakteristiky druhého přícho-
du pokládáš za nejdůležitější? Proč?
Sk 1,11
Mt 24,26.27
Zj 1,7
1Te 4,13–18
Zj 19,11–16

Bible nás opakovaně ujišťuje, že Ježíš přijde, aby se ujal svého vykoupeného lidu. O datu této události 
bychom neměli spekulovat, protože Ježíš řekl: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, 
ani Syn; jenom Otec sám.“ (Mt 24,36) Nejenže nevíme, kdy se Kristus vrátí, ale podle Bible to ani vědět 
nebudeme. 

Na konci své služby Ježíš vyprávěl podobenství o deseti družičkách (Mt 25,1–13). Ilustroval tím zkuše-
nost církve, která očekává jeho druhý příchod. Dvě skupiny družiček představují dva typy věřících, kteří 
vyznávají, že očekávají Krista. Na první pohled se zdá, že jsou obě skupiny stejné. Ale když Ježíš nepřichází 
a čekání se prodlužuje, nakonec se ukáže mezi oběma skupinami rozdíl. Jedna skupina si i přes Kristovo 
„zpoždění“ udržuje živou naději a na setkání se připravuje. Tímto podobenstvím chtěl Ježíš své násle-
dovníky naučit, že křesťanská zkušenost není založena na vzrušujících pocitech a nadšení, ale na vytrvalé 
důvěře v Boží milost a trpělivé víře – a to i tehdy, když nemáme žádný hmatatelný důkaz o naplňování 
Božích zaslíbení. Ježíš nás i dnes zve, abychom „bděli“ a byli kdykoliv připraveni na jeho příchod.

Aplikace
Co pro tebe znamená očekávat druhý příchod Ježíše Krista? Jak se to projevuje ve tvém každodenním 
životě? Co můžeš udělat pro to, aby ses se během let čekání na Ježíšův příchod nedopustil stejné chyby, 
před jakou Ježíš varoval v podobenství o deseti družičkách?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.

-jcHB
Zvýraznění
a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.

-jcHB
Zvýraznění
13Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.14Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.15Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.16Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;17potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.18Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

-jcHB
Zvýraznění
11A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.12Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.13Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.14Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.15Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.16Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.4Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.6Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘7Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.8Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.11Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

-jcHB
Zvýraznění
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Úterý 20. listopadu Jednota ve víře

Ježíšova služba v nebeské svatyni
11Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhoto-

veným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. 12A ne-

vešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal 

věčné vykoupení. (Žd 9,11.12)

Osobní studium
Ve Starém zákoně se dozvídáme, že Hospodin dal Mojžíšovi pokyn, aby mu Izraelci postavili svatyni, v níž 
bude Bůh mezi nimi „bydlet“ (Ex 25,8). Prostřednictvím služeb konaných ve svatyni se Izraelci učili o plánu 
spasení. Později, během vlády krále Šalomouna, byl přenosný svatostánek nahrazen velkolepým chrá-
mem (1Kr 5–8). Při budování svatyně a později chrámu sloužila za vzor nebeská svatyně, stánek, „který 
zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk“ (Žd 8,2; Ex 25,9.40).

Celá Bible vychází z předpokladu, že v nebi existuje nebeská svatyně, ve které přebývá Bůh. Služba 
v pozemské svatyni byla jakýmsi zjednodušeným vyjádřením a předzvěstí plánu spasení a Ježíšovy služ-
by v nebeské svatyni.

Přečti si texty Žd 8,6; 9,11.12.23–28 a 1J 1,9–2,2. Co tyto verše říkají o Ježíšově službě ve svatyni?
Nebeská svatyně je od Kristova nanebevstoupení místem jeho kněžské služby pro naše spasení 

(Žd 7,25.26). Písmo nás proto povzbuzuje: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosr-
denství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“   (Žd 4,16) 

V pozemské svatyni probíhala kněžská služba ve dvou fázích. První byla každodenní služba ve svatyni. 
Druhá se odehrávala jednou za rok ve svatyni svatých. Podobně popisuje Písmo i Ježíšovu službu v ne-
beské svatyni. Jeho službu v nebeské svatyni charakterizují přímluvy, odpuštění, smíření a obnova. Kající 
hříšník má prostřednictvím přímluvce (ČEP) nebo zastánce (ČSP) – Ježíše Krista – přístup přímo k Otci 
(1J 2,1). Od roku 1844 Ježíš vykonává v nebeské „svatyni svatých“ druhou fázi své služby. Tato služba se za-
měřuje na přicházející soud a očišťování, které se na zemi odehrávalo jednou ročně v Den smíření (Lv 16). 
I služba očištění svatyně je založena na Ježíšově prolité krvi. Smíření, které se v tento den uskutečnilo, 
bylo předzvěstí, že díky Kristovým zásluhám bude odstraněna přítomnost hříchu a celý vesmír bude uve-
den do souladu s Boží vládou. Učení o dvou fázích služby ve svatyni je unikátním příspěvkem adventistů 
k pochopení celého plánu spasení.

Aplikace
Ovlivňuje nějak každodenní život věřícího člověka skutečnost, že Ježíš v současnosti koná službu v ne-
beské svatyni svatých? Jak? Proč si to myslíš?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich.

-jcHB
Zvýraznění
v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.

-jcHB
Zvýraznění
9Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.40Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.

-jcHB
Zvýraznění
23To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem; nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí.24Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.25Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně;26jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích.27A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,28tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
25Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.26To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa,

-jcHB
Zvýraznění
Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého

-jcHB
Zvýraznění
1Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

-jcHB
Zvýraznění
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou synů Áronových, kteří zemřeli, když svévolně předstoupili před Hospodina.2Hospodin řekl Mojžíšovi: „Promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem.3Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné.4Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje vodou, než je oblékne.5Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné.6Potom přivede Áron býčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady .7Vezme i oba kozly a postaví je před Hospodina, u vchodu do stanu setkávání.8O obou kozlech bude Áron losovat: jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela.9Pak přivede Áron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a připraví jej v oběť za hřích.10Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť.11Potom přivede Áron býčka jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal smírčí obřady , a porazí ho jako svou oběť za hřích.12Vezme z oltáře, od Hospodina, kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných věcí a vnese to dovnitř za oponu.13Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel.14Potom vezme trochu krve z býčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve sedmkrát.15Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví býčka; stříkne ji na příkrov a před příkrov.16Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot.17Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů , dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění.18Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z býčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola.19Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho.20Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla.21Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště.22Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť.23Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne lněné roucho, které si oblékl při vstupu do svatyně, a zanechá je tam.24Celý se omyje vodou na svatém místě a obleče si své roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou oběť za sebe i zápalnou oběť za lid a smírčí obřady za sebe i za lid.25Tuk z oběti za hřích obrátí na oltáři v obětní dým.26Ten, kdo vyhnal kozla pro Azázela, vypere si šaty a celý se omyje vodou. Teprve pak smí vstoupit do tábora.27Býčka k oběti za hřích i kozla k oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do svatyně k smírčím obřadům , dá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výměty spálí ohněm.28Ten, kdo je spálil, vypere si šaty a celý se omyje vodou. Teprve pak smí vstoupit do tábora.29To bude pro vás provždy platné nařízení. Desátého dne sedmého měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host.30V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti.31Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení.32Smírčí obřady bude vykonávat kněz, který je pomazán a uveden v úřad, aby sloužil jako kněz místo svého otce, a který smí oblékat svaté lněné roucho.33Ten vykoná smírčí obřady za velesvatyni, vykoná smírčí obřady za stan setkávání a za oltář; také za kněze i za shromáždění všeho lidu vykoná smírčí obřady .34To pro vás bude provždy platné nařízení: jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady , aby byli zbaveni všech svých hříchů.“ I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal.

-jcHB
Zvýraznění
9Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.10Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

-jcHB
Zvýraznění
1Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.2On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Jednota ve víře  Středa 21. listopadu

Sobota
12Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, 

Hospodin, je posvěcuji. … 19Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými nařízeními, dodržujte mé 

řády a zachovávejte je. 20Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abys-

te věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh. (Ez 20,12.19.20) 

Osobní studium
Dalším důležitým biblickým učením, které vyzdvihují adventisté sedmého dne, je učení o sobotě jako 
sedmém dni. Jde o klíčovou doktrínu, která nás sjednocuje a zároveň přispívá k vytváření a prožívání na-
šeho vzájemného společenství. V křesťanství tuto doktrínu vyznává (až na pár výjimek) téměř výhradně 
právě naše denominace.

Sobota je Božím darem, které lidstvo dostalo již během samotného stvořitelského týdne (Gn 2,1–3). 
Během stvoření vidíme tři Boží činy, jimiž byla ustanovena sobota: (1) Bůh v sobotu odpočinul, (2) požeh-
nal tento den a (3) posvětil ho. Tyto tři činy představily sobotu jako mimořádný dar a umožnily lidstvu zaží-
vat nebeskou realitu již zde na zemi. Sobota je zároveň potvrzením Božího šestidenního stvoření. Známý 
rabín, teolog a filozof Abraham Joshua Heschel nazval sobotu „chrámem v čase“. Sobota je svatým dnem, 
ve kterém se Bůh jedinečným způsobem setkává se svým lidem.

Přečti si následující texty. Co tyto verše říkají o významu soboty pro lidi?
Ex 20,8–11
Dt 5,12–15
Ez 20,12.19.20

V touze následovat Ježíšův příklad (L 4,16) světíme i my sobotu jako sedmý den. Ježíš vnímal a zachovával 
sobotu jako den odpočinku a bohoslužby. Mnohé ze zaznamenaných zázraků a znamení vykonal Ježíš právě 
v sobotu. Tímto způsobem vyzdvihl mimo jiné rozměr uzdravení (tělesného i duchovního), které vychází ze 
svěcení soboty (L 13,10–17). Apoštolové a první křesťané chápali, že Ježíš sobotu nezrušil. I oni sami ji zacho-
vávali a v tento den navštěvovali bohoslužebné shromáždění (Sk 13,14.42.44; 16,13; 17,2; 18,4).

Dalším nádherným aspektem soboty je skutečnost, že je znamením našeho vysvobození z hříchu. So-
bota je také památníkem Boží záchrany Izraelců z egyptského zajetí a jejich uvedení do odpočinku, který 
jim Bůh zaslíbil v Kanaánu (Dt 5,12–15). Přestože Izraelci selhali a nevešli zcela do tohoto odpočinku – pro-
tože se opakovaně dopouštěli neposlušnosti a modloslužby – Bůh zaslibuje, že „zůstává sobotní odpoči-
nutí Božímu lidu“ (Žd 4,9; ČSP). Každý, kdo touží, může do tohoto odpočinku vstoupit – vírou ve spasení, 
které přináší Ježíš. Zachovávání soboty je symbolem duchovního odpočinku v Kristu a skutečnosti, že 
v otázce spasení jsme zcela závislí na Kristu. Naše vlastní skutky nás nikdy nemohou zachránit od hříchu 
a nemohou nám dát věčný život (Mt 11,28–30).

Aplikace
Jakým konkrétním způsobem ti sobota pomáhá prožívat jednotu a společenství tak, jak si to Kristus 
přeje?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

-jcHB
Zvýraznění
8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.10Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

-jcHB
Zvýraznění
12Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.13Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.14Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.15Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.

-jcHB
Zvýraznění
Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.

-jcHB
Zvýraznění
10V sobotu učil v jedné synagóze.11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit.12Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce;13ona se ihned vzpřímila a velebila Boha.14Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní.“15Na to Pán odpověděl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet?16A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?“17Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.

-jcHB
Zvýraznění
14Přes Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se42Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu.44Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo.

-jcHB
Zvýraznění
V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.

-jcHB
Zvýraznění
Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil,

-jcHB
Zvýraznění
Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.

-jcHB
Zvýraznění
Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
28Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.30Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Čtvrtek 22. listopadu Jednota ve víře

Smrt a vzkříšení
51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, 

v  okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k  nepomíjitelnosti 

a my živí proměněni. 53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtel-

nost. 54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je 

psáno: „Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ (1K 15,51–54)

Osobní studium
Při stvoření „vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal 
člověk živým tvorem“ (Gn 2,7). Tento záznam o stvoření člověka zjevuje, že náš život pochází od Boha. Je 
součástí tohoto daru života i nesmrtelnost? Bible říká, že jen Bůh je nesmrtelný (1Tm 6,16). Lidé nedostá-
vají při narození do vínku nesmrtelnost. Na rozdíl od Boha jsou lidské bytosti smrtelné. Písmo říká, že jsme 
„jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí“ (Jk 4,14). Smrt je pro nás spánkem, během kterého 
si nic neuvědomujeme (Kaz 9,5.6.10; Ž 146,4; Ž 115,17; J 11,11–15).

Ačkoliv se lidé rodí jako smrtelní a podléhají smrti, Bible mluví o Ježíši Kristu jako o zdroji nesmrtelnos-
ti. Kristus dává zaslíbení nesmrtelnosti a věčného života všem, kteří věří v záchranu, již nabízí. „Darem Boží 
milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 6,23) Ježíš „zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život 
v evangeliu“ (2Tm 1,10). „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (J 3,16) Právě proto máme naději, že naším věčným osudem nemusí 
být smrt, ale život.

Přečti si znovu text 1K 15,51–54 a také 1Te 4,13–18. Co tyto verše říkají o životě po smrti? Kdy a jak může 
člověk získat nesmrtelnost?

Apoštol Pavel velmi jasně ukazuje, že Bůh nedává člověku nesmrtelnost ve chvíli smrti, ale při vzkříše-
ní, kdy zazní hlas polnice. Ačkoli věřící dostávají zaslíbení věčného života, jestliže přijímají Ježíše za svého 
Spasitele, nesmrtelnost dostanou až při svém vzkříšení. Nový zákon neříká nic o tom, že by duše člověka 
po jeho smrti okamžitě odcházela do nebe. Takové učení má svůj původ v pohanství a vychází ze staro-
věké řecké filozofie. Nenachází se však ani ve Starém, ani v Novém zákoně.

Aplikace
Jak ti pochopení podstaty smrti pomáhá ještě více si uvědomovat jedinečnost zaslíbení o druhém přícho-
du Ježíše Krista? Jak nás toto zaslíbení sjednocuje jako společenství věřících?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.6Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.10Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

-jcHB
Zvýraznění
Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.

-jcHB
Zvýraznění
Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

-jcHB
Zvýraznění
11To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“12Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“13Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku.14Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel.15A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!“

-jcHB
Zvýraznění
vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!

-jcHB
Zvýraznění
On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

-jcHB
Zvýraznění
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

-jcHB
Zvýraznění
a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.14Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.15Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.16Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;17potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.18Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Podněty k zamyšlení
Jako adventisté sedmého dne máme s ostatními společenstvími křesťanů mnoho společných věrouč-
ných bodů. Tím nejdůležitějším je samozřejmě víra ve spasení jedině prostřednictvím smiřující a zástup-
né smrti Ježíše Krista. Spolu s ostatními křesťany věříme, že spravedlnost nezískáváme vlastními skutky, 
ale prostřednictvím Kristovy spravedlnosti, která nám byla přičtena na základě víry jako nezasloužený dar 
milosti. „S Kristem bylo naloženo tak, jak jsme si zasloužili my. A to proto, aby s námi mohlo být nakládáno 
tak, jak si zasloužil on. Byl odsouzen za naše hříchy, na kterých neměl žádný podíl, abychom my mohli 
být ospravedlněni jeho spravedlností, na které nemáme žádnou zásluhu. Podstoupil smrt, která měla 
stihnout nás, abychom získali život, který patřil jemu.“ (DA 25; TV 12.13)

Naše věroučné body spolu s našimi činy a životním stylem, které z naší věrouky vyplývají, nás od ostat-
ních křesťanů odlišují. Tak to však má být. Pokud by to bylo jinak, jaký důvod bychom měli jako adventisté 
ke své existenci? Naše láska k Ježíši a učení, které hlásáme, by měly být tím nejmocnějším poutem, které 
nás sjednocuje.

Otázky k rozhovoru
1. Jak a proč by nás měla spojovat vděčnost za odpuštění a ospravedlnění, které jsme v Kristu přijali?
2. Miliony lidí s různým etnickým, náboženským, politickým a kulturním pozadím přicházejí do našeho 

společenství a přijímají stejné věroučné body. Co vám to říká o důležitosti věrouky – nejen v kontextu 
misie a poselství, ale i pro jednotu církve?

3. Zmínili jsme už, že naše jméno – adventisté sedmého dne – poukazuje na dva důležité body naší 
věrouky: na sobotu jako sedmý den, na druhý příchod Ježíše Krista. Jedna část poukazuje na stvoření 
a druhá na vykoupení. Jak spolu tyto dva body učení souvisejí? Jak vystihují podstatu toho, čím jako 
lidé jsme?

Shrnutí
Jako adventisty sedmého dne nás spojuje láska ke Kristu a naše věrouka. Některé věroučné body máme 
společné s ostatními křesťany, jiné ne. Naše učení formuje naši identitu jako samostatné církve a zároveň 
je základem naší jednoty v Kristu.

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze 

toto naučení uvést do každodenního života?
Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství. 

Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________  ______________________________________

-jcHB
Zvýraznění




