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Jednota ve ví e

Týden od 18.11. do 24.11.

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 mohli být
spaseni.“ (Sk 4:12)
V roce 1888 adventisté sedmého dne zapálen diskutovali o výkladu n kterých biblických text . Kazatelé
a vedoucí církve debatovali o identit deseti roh z proroctví u Daniela 7 a o zákon v Galatským 3,24.
Tehdy si jen málokdo uv domoval, že vzájemné nep átelské postoje kazí jejich spole enství a p átelství,
a tak ni í jednotu a poslání církve.
Ellen G. Whiteová tento stav velmi siln odsuzovala a všechny zú astn né povzbuzovala, aby velmi
pe liv zkoumali sv j vztah k Ježíši a to, jak by se jejich láska k Ježíši m la projevit v jejich chování – a to
p edevším tehdy, když s n kým nesouhlasí. ekla také, že bychom nem li o ekávat, že všichni budou mít
naprosto stejný pohled na výklad každého biblického textu.
Zd raznila však i to, že bychom m li usilovat o jednotu ve všech základních adventních v rou ných
bodech (CW 28–32). Tento týden se budeme v novat n kterým d ležitým biblickým pravdám, které z nás
d lají adventisty a které formují naši jednotu ve ví e.

Týden ve zkratce:
- Spasení v Ježíši
- Druhý p íchod Ježíše Krista
- Ježíšova služba v nebeské svatyni
- Sobota
- Smrt a vzk íšení
- Podn ty k zamyšlení

NE 18. listopadu – Spasení v Ježíši
1J 4:9.10 „9V tom se ukázala Boží láska k nám, že B h poslal na sv t svého jediného Syna, abychom
skrze n ho m li život. 10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás
a poslal svého Syna jako ob smí ení za naše h íchy.“

Sk 4:8-12 „8Tu Petr, napln n Duchem svatým, k nim promluvil: „V dcové lidu a starší, 9když nás dnes vyšet ujete pro
dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému lov ku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, 10v zte vy všichni i celý izraelský národ:
Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste uk ižovali, ale B h ho vzk ísil z mrtvých. Mocí jeho
jména stojí tento lov k p ed 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.““
Sk 10:43 „Jemu všichni proroci vydávají sv dectví, že pro jeho jméno budou odpušt ny h íchy každému, kdo v n ho
v í.“
2K 5:19 „Nebo v Kristu B h usmí il sv t se sebou. Nepo ítá lidem jejich provin ní a nám uložil zv stovat toto smí ení.“
3:24.25 „24Jsou ospravedl ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25Jeho ustanovil B h, aby svou
vlastní smrtí se stal smírnou ob tí pro ty, kdo v í. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již d íve trp liv promíjel
h íchy.“
1J 2:2 „On je smírnou ob tí za naše h íchy, a nejenom za naše, ale za h íchy celého sv ta.“
1Pt 2:21-24 „21K tomu jste p ece byli povoláni; vždy i Kristus trp l za vás a zanechal vám tak p íklad, abyste šli v jeho
šlép jích. 22On ‚h íchu neu inil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. 23Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trp l,
nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedliv . 24On ‚na svém t le vzal naše h íchy‘ na k íž, abychom
zem eli h ích m a byli živi spravedlnosti.“
Zj 14:6-12 „6Tu jsem vid l jiného and la, jak letí st edem nebeské klenby, aby zv stoval v né evangelium obyvatel m
zem , každé rase, kmeni, jazyku i národu.
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Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu est, nebo nastala hodina jeho soudu; poklekn te p ed tím, kdo
u inil nebe, zemi, mo e i prameny vod.“ 8Za ním let l druhý and l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil
všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hn vu.“ 9Za nimi let l t etí and l a volal mocným hlasem: „Kdo
kleká p ed šelmou a p ed její sochou, kdo p ijímá její cejch na elo i na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které
B h nalévá ne ed né do íše svého hn vu; a bude mu en ohn m a sírou p ed svatými and ly a p ed Beránkem. 11A jeho
muka neuhasnou na v ky v k a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p ed šelmou a jejím obrazem a nechal si
vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.“

PO 19. listopadu – Druhý p íchod Ježíše Krista
Mt 24:26.27 „26Když vám eknou: „Hle, je na poušti,“ nevycházejte! „Hle, v tajných úkrytech,“ nev te
tomu! 27Nebo jako blesk ozá í oblohu od východu až na západ, takový bude p íchod Syna lov ka.“

Tt 2:13 „A o ekávali blažené spln ní nad je a p íchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“
Sk 1:11 „A ekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu p ijde
práv tak, jak jste ho vid li odcházet.““
Zj 1:7 „Hle, p ichází v oblacích! Uz í ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kv li n mu na íkat všechna pokolení
zem . Tak jest, amen.“
1Te 4:13-18 „13Nechceme vás, brat í, nechat v nev domosti o úd lu t ch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kte í
nemají nad ji. 14V íme-li, že Ježíš zem el a vstal z mrtvých, pak také víme, že B h ty, kdo zem eli ve ví e v Ježíše, p ivede
spolu s ním k životu. 15Toto vám íkáme podle slova Pán : My živí, kte í se do káme p íchodu Pán , zesnulé nep edejdeme. 16Zazní povel, hlas archand la a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zem eli v Kristu, vstanou
nejd íve; 17potom my živí, kte í se toho do káme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzh ru vst íc Pánu. A pak už
navždy budeme s Pánem. 18T mito slovy se vzájemn pot šujte.“
Zj 19:11-16 „11A vid l jsem nebesa otev ená, a hle, bílý k , a na n m sed l ten, který má jméno V rný a Pravý, nebo
soudí a bojuje spravedliv . 12Jeho o i plamen ohn a na hlav množství královských korun; jeho jméno je napsáno
a nezná je nikdo než on sám. 13Má na sob pláš zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14Za ním nebeská vojska na
bílých koních, oble ená do b lostného istého kmentu. 15Z jeho úst vychází ostrý me , aby jím pobíjel národy; bude je
pást železnou berlou. On bude tla it lis plný vína trestajícího hn vu Boha všemohoucího. 16Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král král a Pán pán .“
Mt 24:36 „O onom dni a hodin však neví nikdo, ani and lé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.“
Mt 25:1-13 „1Tehdy bude království nebeské, jako když deset druži ek vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 2P t z nich
bylo pošetilých a p t rozumných. 3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4Rozumné si vzaly s lampami i olej
v nádobkách. 5Když ženich nep icházel, na všechny p išla ospalost a usnuly. 6Uprost ed noci se rozlehl k ik: ‚Ženich je
tu, jd te mu naproti!‘ 7Všechny druži ky procitly a dávaly do po ádku své lampy. 8Tu ekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte
nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ 9Ale rozumné odpov d ly: ‚Nem žeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jd te
rad ji ke kupc m a kupte si!‘ 10Ale zatímco šly kupovat, p išel ženich, a které byly p ipraveny, vešly s ním na svatbu;
a dve e byly zav eny. 11Potom p išly i ty ostatní druži ky a prosily: ‚Pane, pane, otev i nám!‘ 12Ale on odpov d l: ‚Amen,
pravím vám, neznám vás.‘ 13Bd te tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

ÚT 20. listopadu – Ježíšova služba v nebeské svatyni
Žd 9:11.12 „11Ale když p išel Kristus, velekn z, který nám p ináší skute né dobro, neprošel stánkem
zhotoveným rukama, to jest pat ícím k tomuto sv tu, nýbrž stánkem v tším a dokonalejším. 12A nevešel do
svatyn s krví kozl a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal v né vykoupení.“

Ex 25:8.9.40 „8A mi ud lají svatyni a já budu bydlet uprost ed nich. 9Ud láte všechno p esn podle toho, co ti ukazuji
jako vzor svatého p íbytku i vzor všech bohoslužebných p edm t . … 40Hle , abys všechno ud lal podle vzoru, který ti byl
ukázán na ho e.“
Žd 8:2 „V nebesích jako služebník pravé svatyn a stánku, který z ídil sám Hospodin, a nikoli lov k.“
Žd 8:6 „Avšak Ježíš dosáhl vznešen jší služby, práv tak jako je prost edníkem vyšší smlouvy, založené na lepších
zaslíbeních.“
Žd 9:23-28 „23To, co je jen náznakem nebeských v cí, bylo nutno o iš ovat takovým zp sobem; nebeské v ci samy však
vyžadují vzácn jších ob tí.24Vždy Kristus nevešel do svatyn , kterou lidské ruce ud laly jen jako napodobení té pravé,
nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil p ed Boží tvá í.
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Není t eba, aby sám sebe ob toval vždy znovu, jako když velekn z rok co rok s cizí krví vchází do svatyn ; 26jinak by
musel trp t mnohokrát od založení sv ta. On se však zjevil jen jednou na konci v k , aby svou ob tí s al h ích. 27A jako
každý lov k jen jednou umírá, a potom bude soud, 28tak i Kristus byl jen jednou ob tován, aby na sebe vzal h íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv li h íchu, ale ke spáse t m, kdo ho o ekávají.“
1J 1:9.10 „9Jestliže vyznáváme své h íchy, on je tak v rný a spravedlivý, že nám h íchy odpouští a o iš uje nás od každé
nepravosti. 10 íkáme-li, že jsme nezh ešili, d láme z n ho lhá e a jeho slovo v nás není.“
1J 2:1.2 „1Toto vám píšu, d ti moje, abyste neh ešili. Avšak zh eší-li kdo, máme u Otce p ímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 2On je smírnou ob tí za naše h íchy, a nejenom za naše, ale za h íchy celého sv ta.“
1J 2:1 SP „Moje dítky, toto vám píši, abyste nezh ešili; a jestliže by n kdo zh ešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista,
toho spravedlivého.“
Žd 7:25.26 „25Proto p ináší dokonalé spasení t m, kdo skrze n ho p istupují k Bohu; je stále živ a p imlouvá se za n .
26
To je ten velekn z, jakého jsme pot ebovali: svatý, nevinný, neposkvrn ný, odd lený od h íšník a vyvýšený nad nebesa.“
Žd 4:16 „P istupme tedy sm le k tr nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý as.“

ST 21. listopadu – Sobota
Ez 20:12.19.20 „12Dal jsem jim také své dny odpo inku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby v d li, že já, Hospodin, je posv cuji. … 19Já jsem Hospodin, váš B h. i te se mými na ízeními, dodržujte mé
ády a zachovávejte je. 20Sv te mé dny odpo inku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste v d li,
že já jsem Hospodin, váš B h.“

Gn 2:1-3 „1Tak byla dokon ena nebesa i zem se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokon il B h své dílo, které konal;
sedmého dne p estal konat veškeré své dílo. 3A B h požehnal a posv til sedmý den, nebo v n m p estal konat veškeré své
stvo itelské dílo.“
Ex 20:8-11 „8Pamatuj na den odpo inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d lat všechnu svou práci. 10Ale
sedmý den je den odpo inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d lat žádnou práci ani ty ani tv j syn a tvá dcera ani tv j
otrok a tvá otrokyn ani tvé dobyt e ani tv j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u inil Hospodin nebe i zemi,
mo e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo inul. Proto požehnal Hospodin den odpo inku a odd lil jej jako svatý.“
Dt 5:12-15 „12Dbej na den odpo inku, aby ti byl svatý, jak ti p ikázal Hospodin, tv j B h. 13Šest dní budeš pracovat
a d lat všechnu svou práci. 14Ale sedmý den je den odpo inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d lat žádnou práci ani ty
ani tv j syn a tvá dcera ani tv j otrok a tvá otrokyn ani tv j býk a tv j osel, žádné tvé dobyt e ani tv j host, který žije
v tvých branách, aby odpo inul tv j otrok a tvá otrokyn tak jako ty. 15Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t
Hospodin, tv j B h, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti p ikázal Hospodin, tv j B h, dodržovat den
odpo inku.“
L 4:16 „P išel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého oby eje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby etl
z Písma.“
L 13:10-17 „10V sobotu u il v jedné synagóze. 11Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úpln
sehnutá a nemohla se v bec nap ímit. 12Když ji Ježíš spat il, zavolal ji a ekl: „Ženo, jsi zprošt na své nemoci“ a vložil
na ni ruce; 13ona se ihned vzp ímila a velebila Boha. 14Avšak p edstavený synagógy, pobou en tím, že Ježíš uzdravuje
v sobotu, ekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat; v t ch tedy p icházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den
sobotní.“ 15Na to Pán odpov d l: „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, nem la být vysvobozena z t chto pout
v den sobotní?“ 17T mito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými iny,
které Ježíš konal.“
Sk 13:14.42.44 „14P es Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se. …
42
Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili p íští sobotu.
… 44P íští sobotu p išlo skoro celé m sto slyšet Boží slovo.“
Sk 16:13 „V sobotu jsme vyšli za bránu k ece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se
a mluvili k ženám, které se tam sešly.“
Sk 17:2 „Pavel jako obvykle p išel do jejich shromážd ní a po t i soboty k nim mluvil.“
Sk 18:4 „Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat židy i pohany.“

JERRY 

Jednota ve ví e

3

0 8

STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše
Jednota ve ví e

0 8
Týden od 18.11. do 24.11.

Žd 4:9 „Tak má Boží lid pravý sobotní odpo inek teprve p ed sebou.“
Žd 4:9 SP „A tak z stává sobotní odpo inutí Božímu lidu.“
Mt 11:28-30 „28Poj te ke mn , všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi b emeny, a já vám dám odpo inout. 29Vezm te
na sebe mé jho a u te se ode mne, nebo jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpo inutí svým duším. 30Vždy mé
jho netla í a b emeno netíží.“

T 22. listopadu – Smrt a vzk íšení
1K 15:51-54 „51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zem eme, ale všichni budeme prom n ni,
52
naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzk íšeni k nepomíjitelnosti a my
živí prom n ni. 53Pomíjitelné t lo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když
pomíjitelné oble e nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, B h zvít zil!““

Gn 2:7 „I vytvo il Hospodin B h lov ka, prach ze zem , a vdechl mu v ch ípí dech života. Tak se stal lov k živým
tvorem.“
1Tm 6:16 „On jediný je nesmrtelný a p ebývá v nep ístupném sv tle; jeho nikdo z lidí nevid l a nem že uvid t. Jemu
pat í est a v ná moc. Amen.“
Jk 4:14 „Vy p ece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!“
Kaz 9:5.6.10 „5Živí totiž v dí, že zem ou, mrtví nev dí zhola nic a ne eká je žádná odm na, jejich památka je zapomenuta. 6Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ni em, co se pod
sluncem d je. … 10Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, nebo není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v íši mrtvých, kam odejdeš.“
Ž 146:4 „Jeho duch odchází, on se vrací do své zem , tím dnem berou za své jeho plány.“
Ž 115:17 „Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z t ch, kdo sestupují v íši ticha.“
J 11:11-15 „11To pov d l a dodal: „Náš p ítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ 12U edníci mu ekli: „Pane, spí-li,
uzdraví se.“ 13Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 14Tehdy jim Ježíš ekl p ímo: „Lazar
um el. 15A jsem rád, že jsem tam nebyl, kv li vám, abyste uv ili. Poj me k n mu!““
6:23 „Mzdou h íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
2Tm 1:10 „A nyní zjevil p íchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život
v evangeliu.“
J 3:16 „Nebo B h tak miloval sv t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n ho v í, nezahynul, ale m l život
v ný.“
1Te 4:13-18 „13Nechceme vás, brat í, nechat v nev domosti o úd lu t ch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kte í
nemají nad ji. 14V íme-li, že Ježíš zem el a vstal z mrtvých, pak také víme, že B h ty, kdo zem eli ve ví e v Ježíše, p ivede
spolu s ním k životu. 15Toto vám íkáme podle slova Pán : My živí, kte í se do káme p íchodu Pán , zesnulé nep edejdeme. 16Zazní povel, hlas archand la a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zem eli v Kristu, vstanou
nejd íve; 17potom my živí, kte í se toho do káme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzh ru vst íc Pánu. A pak už
navždy budeme s Pánem. 18T mito slovy se vzájemn pot šujte.“
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PÁ 23. listopadu – Podn ty k zamyšlení
Jako adventisté sedmého dne máme s ostatními spole enstvími k es an mnoho spole ných v rou ných
bod . Tím nejd ležit jším je samoz ejm víra ve spasení jedin prost ednictvím smi ující a zástupné smrti
Ježíše Krista. Spolu s ostatními k es any v íme, že spravedlnost nezískáváme vlastními skutky, ale prost ednictvím Kristovy spravedlnosti, která nám byla p i tena na základ 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 h íchy, na kterých nem l žádný podíl, abychom my mohli být
ospravedln ni jeho spravedlností, na které nemáme žádnou zásluhu. Podstoupil smrt, která m la stihnout
nás, abychom získali život, který pat il jemu.“ (DA 25; TV 12.13)
Naše v rou né body spolu s našimi iny a životním stylem, které z naší v rouky vyplývají, nás od ostatních k es an odlišují. Tak to však má být. Pokud by to bylo jinak, jaký d vod bychom m li jako adventisté
ke své existenci? Naše láska k Ježíši a u ení, které hlásáme, by m ly být tím nejmocn jším poutem, které
nás sjednocuje.

Otázky k rozhovoru
1. Jak a pro by nás m la spojovat vd nost za odpušt ní a ospravedln ní, které jsme v Kristu p ijali?
2. Miliony lidí s r zným etnickým, náboženským, politickým a kulturním pozadím p icházejí do našeho
spole enství a p ijímají stejné v rou né body. Co vám to íká o d ležitosti v rouky – nejen v kontextu misie
a poselství, ale i pro jednotu církve?
3. Zmínili jsme už, že naše jméno – adventisté sedmého dne – poukazuje na dva d ležité body naší v rouky:
na sobotu jako sedmý den, na druhý p íchod Ježíše Krista. Jedna ást poukazuje na stvo ení a druhá na
vykoupení. Jak spolu tyto dva body u ení souvisejí? Jak vystihují podstatu toho, ím jako lidé jsme?

JERRY 

4

Jednota ve ví e

Týden od 18.11. do 24.11.
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