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Jednota v uctívání

Týden od 9.12. do 15.12.

PÁ 14. prosince – Podn ty k zamyšlení

Texty na tento týden – Zj 4:8.11; Mt 4:8.9; Da 3:8–18; Zj 14:9; Zj 14:6.7; Sk 4:23–31

„‚Význam soboty jako památníku stvo ení spo ívá v tom, že stále zp ítom uje pravý d vod, pro Bohu
náleží úcta‘ – protože je Stvo itel a my jsme jeho stvo ení. ‚Sobota je proto pravým základem bohoslužby,
protože u í této významné pravd p sobiv ji než cokoli jiného. Pravý d vod pro uctívání Boha – nejen pro
uctívání sedmého dne, ale pro uctívání Boha v bec – je dán rozdílem mezi Stvo itelem a jeho stvo ením.
Tato úžasná skute nost se nikdy nem že stát p ežitkem; nesmí upadnout v zapomn ní.‘ (ANDREWS, J. N.,
History of the Sabbath, kap. 27) Proto B h ustanovil sobotu už v ráji, aby tuto pravdu lidem provždy p ipomínal. Pokud skute nost, že B h je náš Stvo itel, bude d vodem, pro ho máme uctívat, potud bude
sobota znamením a památníkem této skute nosti. Kdyby všichni lidé zachovávali sobotu, vedlo by je to
v citech i myšlení ke Stvo iteli jako k p edm tu úcty a uctívání a nikdy by se z nich nestali modlá i, lidé
Bohu nev rní a nev ící. Zachovávání soboty je znamením v rnosti pravému Bohu, tomu, ‚kdo u inil nebe,
zemi, mo e i prameny vod‘ (Zj 14,7). Z toho vyplývá, že poselství, které vyzývá lidi k uctívání Boha
a zachovávání jeho p ikázání, je zvláš vybízí k tomu, aby dodržovali tvrté p ikázání.“ (GC 437.438; VDV
287.288)

Otázky k rozhovoru
1. Biblické pojmy uctívání, stvo ení a spasení jsou spolu úzce propojeny. Pro je sv cení soboty tak d ležitým prost edkem proti falešné bohoslužb ? Jakou roli hraje sobota v poselství pro as konce v Zj 14,6.7?
Jak a pro je sobota p ítomna v poselství prvního and la?

Zj 14:6.7 „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. 7Volal 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.““

2. asto mluvíme o obsahu bohoslužby, tedy o tom, co bychom m li, anebo nem li b hem bohoslužby d lat.
Sta í to? Co je vlastn podstatou pravé bohoslužby? Jak ve vašem spole enství prožíváte smysluplné uctívání?
3. V n kterých náboženských spole enstvích se pomalu zapomíná na d ležitost a podstatu spole né bohoslužby – a to dokonce i v církvi adventist . Co m žete ve vašem sboru ud lat, abyste se takovému trendu
vyhnuli?

Základní verš
„Tu 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. 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.‘“
(Zj 14:6.7)

Brzy po událostech, které se odehrály b hem Letnic, trávili první k es ané hodn asu spole ným studiem
Písma a uctíváním Boha. „Vytrvale poslouchali u ení apoštol , byli spolu, lámali chléb a modlili se.“
(Sk 2,42) M li radost z toho, že Ježíš je Mesiáš, o kterém mluvila starozákonní proroctví. Jejich srdce byla
napln na radostí a vd ností. Uv domovali si neuv itelnou d v ru a výsadu, že jim B h sv il nádherné
poznání. První k es ané cítili pot ebu spole n trávit as, studovat a modlit se – a to vše jako projev vd nosti Bohu. Cítili vd nost za Boží zjevení v život , smrti a ve vzk íšení Ježíše Krista a za to, co B h
v jejich životech koná.
Ježíšova církev je podle definice spole enstvím uctívajícím Boha. B h povolal církev k existenci, aby
byla tvo ena „živými kameny, z nichž se staví duchovní d m, abyste byli svatým kn žstvem a p inášeli
duchovní ob ti, milé Bohu pro Ježíše Krista“ (1Pt 2,5). Vd nost Bohu, kterou vyjad ujeme p i spole ném
uctívání, prom uje srdce a mysli lidí podle vzoru Božího charakteru a p ipravuje je ke služb .
Tento týden se zam íme na význam uctívání a na to, jak toto uctívání chrání jednotu v ících.

Týden ve zkratce:
- Uctívání Stvo itele a Vykupitele
- Falešná bohoslužba
- Poselství prvního and la
- Studium Bible a spole enství
- Lámání chleba a modlitba
- Podn ty k zamyšlení

NE 9. prosince – Uctívání Stvo itele a Vykupitele
Zj 4:11 „Jsi hoden, Pane a Bože náš, p ijmout slávu, est i moc, nebo ty jsi stvo il všechno a tvou v lí
všechno povstalo a jest.“

Ž 29 „1David v . P iznejte Hospodinu, synové Boží, p iznejte Hospodinu slávu a sílu. 2P iznejte Hospodinu slávu jeho
jména, v nádhe e svatyn klan jte se Hospodinu. 3Hospodin v hlas burácí nad vodami, zah ímal B h slávy, Hospodin
nad mocným vodstvem. 4Hospodin v hlas je plný moci, Hospodin v hlas je plný d stojnosti. 5Hospodin v hlas poráží
cedry, Hospodin poráží cedry libanónské. 6Nutí poskakovat Libanón jak bý ka, Sirjón jako mlád jednorožce.
7
Hospodin v hlas k eše plameny ohn . 8Hospodin v hlas nutí pouš svíjet se v k e i, Hospodin nutí svíjet se v k e i pouš
Kádeš. 9Hospodin v hlas nutí lan k porodu, sloupává z lesních strom k ru a vše v jeho chrámu volá: „Sláva!“
10
Hospodin tr nil nad potopou, Hospodin bude tr nit jako král nav ky. 11Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná
sv j lid pokojem.“
Ž 29:1.2 SP „1David v žalm. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a sílu. 2Vzdejte Hospodinu slávu
jeho jména, kla te se Hospodinu v nádhe e svatyn .“
Zj 4:8 „Všechny ty i bytosti jedna jako druhá m ly po šesti k ídlech a plno o í hledících ven i dovnit . A bez ustání
dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, B h všemohoucí, ten, který byl a který jest a který p ichází.““
Zj 5:9.10 „9A zpívali novou píse : „Jsi hoden p ijmout tu knihu a rozlomit její pe et , protože jsi byl ob tován, svou krví
jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmen , jazyk , národ a ras 10a u inil je královským kn žstvem našeho Boha; a ujmou se
vlády nad zemí.““
Zj 5:12.13 „12Slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten ob tovaný, p ijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobro e ení.“

JERRY 

4

Jednota v uctívání

Týden od 9.12. do 15.12.

JERRY 

Jednota v uctívání

1

1 1

STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše
Jednota v uctívání

1 1
Týden od 9.12. do 15.12.

13

A všechno stvo ení na nebi, na zemi, pod zemí i v mo i, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na
tr nu, i Beránkovi dobro e ení, est, sláva i moc na v ky v k !““
J 14:8-14 „8Filip mu ekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepot ebujeme!“ 9Ježíš mu odpov d l: „Tak dlouho jsem s vámi,
Filipe, a ty m neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy m žeš íkat: Ukaž nám Otce? 10Nev íš, že já jsem v Otci a Otec
je ve mn ? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mn p ebývá, iní své skutky. 11V te mi, že já
jsem v Otci a Otec ve mn ; ne-li, v te aspo pro ty skutky! 12Amen, amen, pravím vám: Kdo v í ve mne, i on bude init
skutky, které já iním, a ješt v tší, nebo já jdu k Otci. 13A za koli budete prosit ve jménu mém, u iním to, aby byl Otec
oslaven v Synu. 14Budete-li mne o n co prosit ve jménu mém, já to u iním.“

PO 10. prosince – Falešná bohoslužba

Zj 13:3.4 „3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrteln ran ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem
v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali p ed drakem, protože dal té šelm svou moc, a klekali také p ed šelmou a volali: „Kdo se m že rovnat té dravé šelm , kdo se odváží s ní bojovat?““

Mt 4:8.9 „8Pak ho ábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království sv ta i jejich slávu 9a ekne mu:
„Toto všechno ti dám, padneš-li p ede mnou a budeš se mi klan t.““
Da 3:8-18 „8V té dob p išli muži hv zdopravci a udali Judejce. 9Hlásili králi Nebúkadnesarovi: „Králi, nav ky bu živ!
10
Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý lov k, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástroj , padl a poklonil se p ed zlatou sochou. 11Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé
pece. 12Jsou zde muži Judejci, které jsi pov il správou babylónské krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego. Tito muži nedbají, králi, na tv j rozkaz, tvé bohy neuctívají a p ed zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklan jí.“ 13Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozho en, rozkázal p ivést Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Tito muži byli hned p ivedeni p ed krále.
14
Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a p ed zlatou sochou,
kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? 15Nuže, jste ochotni v ase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny
a dud a rozmanitých strunných nástroj , padnout a poklonit se p ed sochou, kterou jsem ud lal? Jestliže se nepokloníte,
v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten B h, který by vás vysvobodil z mých rukou!“ 16Šadrak,
Méšak a Abed-nego odpov d li králi: „Nebúkadnesare, nám není t eba dávat ti odpov . 17Jestliže náš B h, kterého my
uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás . 18Ale i kdyby ne, v z,
králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a p ed zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.““
Zj 14:9-11 „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.“
Zj 16:2 „První and l šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné v edy padly na lidi ozna ené znamením dravé šelmy
a klekající p ed jejím obrazem.“
Iz 14:14 „Vystoupím na posvátná návrší oblak , s Nejvyšším se budu m it.“

ÚT 11. prosince – Poselství prvního and la

Zj 14:6.7 „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. 7Volal 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.““

Mt 24:14 „A toto evangelium o království bude kázáno po celém sv t na sv dectví všem národ m, a teprve potom
p ijde konec.“
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.“
Zj 11:1.18 „1Tu mi byla dána rákosová míra a and l mi ekl: „Vsta , zm Boží chrám i oltá a spo ítej ty, kte í se tam
klan jí. … 18Rozzu ily se národy, ale p išel hn v tv j, as, abys soudil mrtvé, odm nil své služebníky proroky a všechny,
kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“
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Zj 13:4-9 „4Klekali p ed drakem, protože dal té šelm svou moc, a klekali také p ed šelmou a volali: „Kdo se m že
rovnat té dravé šelm , kdo se odváží s ní bojovat?“ 5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšn a rouhav a m la moc po ty icet
dva m síce. 6A tak otev ela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho p íbytku, všem, kdo p ebývají v nebi. 7A bylo jí
dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít zila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem
i rasou; 8budou p ed ní klekat všichni obyvatelé zem , jejichž jména nejsou od stvo ení sv ta zapsána v knize života,
v knize toho zabitého Beránka. 9Kdo má uši, slyš!“

ST 12. prosince – Studium Bible a spole enství

2Tm 3:16.17 „16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u ení, k usv d ování, k náprav ,
k výchov ve spravedlnosti, 17aby Boží lov k byl náležit p ipraven ke každému dobrému inu.“

2Tm 3:14.15 „14Ty však setrvávej v tom, emu ses nau il a o em jsi p esv d en. Víš, od koho ses tomu nau il. 15Od
d tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“
Sk 2:42 „Vytrvale poslouchali u ení apoštol , byli spolu, lámali chléb a modlili se.“
2Kr 22:8-13 „8Velekn z Chilkijáš ekl písa i Šáfanovi: „Nalezl jsem v Hospodinov dom knihu Zákona.“ Chilkijáš dal
tu knihu Šáfanovi a on ji etl. 9Poté písa Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. ekl: „Tvoji služebníci vyzvedli
st íbro, které se nacházelo v dom , a vydali je t m, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinov dom .“ 10Dále písa Šáfan
králi oznámil: „Kn z Chilkijáš mi p edal knihu.“ A Šáfan ji p ed králem etl. 11Když král uslyšel slova knihy Zákona,
roztrhl své roucho. 12Potom král p ikázal kn zi Chilkijášovi, Achíkamovi, synu Šáfanovu, Akbórovi, synu Míkajášovu,
písa i Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníku: 13„Jd te se dotázat Hospodina ohledn mne i lidu a celého Judska,
pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždy je proti nám rozníceno veliké Hospodinovo rozho ení za to, že naši otcové
neposlouchali slova té knihy a nejednali podle toho všeho, co je v ní o nás napsáno.““
Sk 17:10.11 „10A hned té noci vypravili brat í Pavla a Silase do Beroje. Když tam p išli, odebrali se do židovské synagógy. 11Židé v Beroji byli p ístupn jší než v Tesalonice: p ijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali
v Písmu, zdali je to tak, jak zv stuje Pavel.“

T 13. prosince – Lámání chleba a modlitba

Sk 1:13.14 „13Když p išli do m sta, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan,
Jakub, Ond ej, Filip a Tomáš, Bartolom j a Matouš, Jakub Alfe v, Šimon Zélóta a Juda Jakub v. 14Ti
všichni se svorn a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“

2Pt 1:12 „Proto vám hodlám ty v ci stále p ipomínat, a koliv o nich víte a jste utvrzeni v pravd , kterou jste p ijali.“
2Pt 1:12 SP „Proto vám hodlám tyto v ci stále p ipomínat, a koliv o nich víte a jste utvrzeni v p ítomné pravd .“
Sk 2:46.47 „46Každého dne pobývali svorn v chrámu, po domech lámali chléb a d lili se o jídlo s radostí a s up ímným
srdcem. 47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denn p idával k jejich spole enství ty, které povolával ke spáse.“
Sk 4:23-31 „23Když byli Petr a Jan propušt ni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim ekli velekn ží a starší. 24Když to
brat í uslyšeli, pozdvihli jednomysln hlas k Bohu a ekli: „Pane, který jsi u inil nebe i zemi i mo e a všecko, co je v nich,
25
ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, ekl: ‚Pro zu í pohané hn vem a národy osnují
marná spiknutí? 26Povstávají králové zem a vlada i se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši.‘ 27Opravdu se srotili
v tomto m st Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi,
kterého jsi posv til, 28a vykonali, co tvá ruka a tvá v le p edem ur ila. 29Pohle tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým
služebník m, aby s odvahou a odhodlan mluvili tvé slovo; 30a vztahuj svou ruku k uzdravování, i znamení a zázraky
skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“ 31Když se pomodlili, ot áslo se místo, kde byli shromážd ni, a všichni byli
napln ni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.“
Sk 12:12 „S tím v domím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili
se.“
1Tm 2:1 „Na prvním míst žádám, aby se konaly prosby, modlitby, p ímluvy, dík vzdání za všechny lidi.“

Ef 6:18.19 „18V každý as se v Duchu svatém modlete a proste, bd te na modlitbách a vytrvale se p imlouvejte za všechny bratry i za mne, 19aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci sm le oznamovat tajemství
evangelia.“
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