Týden od 23. do 29. prosince

Konečná obnova jednoty

13

Konečná obnova jednoty
Texty na tento týden
J 14,1–3; Iz 11,1–10; Zj 21,1–5; 1Te 4,13–18; Zj 22,1–5; Iz 35,4–10
Základní verš
„Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ (2Pt 3,13)
Jedním z největších a nejkrásnějších biblických zaslíbení je to o Ježíšově druhém příchodu. Bez něj bychom neměli nic. Vždyť naše naděje se soustřeďuje na toto zaslíbení a na všechno, co je jeho součástí. Až
se Kristus vrátí v nebeských oblacích, pomine všechno pozemské a lidské – a tedy dočasné. Země poskvrněná hříchem, válkami, hladem, nemocemi, tragédiemi a smrtí bude stvořena znovu. Stane se místem
života spasených, kteří budou žít pospolu a také se svým Pánem.
Naděje na druhý příchod Ježíše Krista je hlavním tématem Nového zákona. Již staletí křesťané toužebně očekávají naplnění tohoto zaslíbení. Jako adventisté sedmého dne se na Kristův návrat také těšíme.
V poslední lekci se budeme věnovat tomuto zaslíbení a jeho významu pro jednotu křesťanů. Naše jednota v Kristu je často limitována našimi lidskými omezeními a slabostmi. V nebesích se však již nebudeme
muset trápit nejednotou, protože tam už nebude žádné rozdělení. Při druhém příchodu budeme jedno
s Pánem. Konečně budeme sjednoceni a vytvoříme jednu rodinu zachráněných.

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.
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Neděle 23. prosince

Jistota Kristova návratu
1

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je mnoho
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. 3A odejdu-li,
abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. (J 14,1–3)

Osobní studium
Text J 14,1–3 je jedním z nejznámějších zaslíbení o Ježíšově druhém příchodu. V čem je tento text pro
tebe největším povzbuzením?
První křesťané považovali Kristův návrat za „blahoslavenou naději“ (Tt 2,13; ČSP). Očekávali, že všechna
proroctví a zaslíbení Písma se naplní při druhém adventu, který je cílem křesťanského putování. Všichni,
kdo milují Krista, se těší na den, kdy s ním budou moci prožívat společenství tváří v tvář. Ježíšova slova
v těchto verších naznačují blízkost a důvěrnost, kterou budeme prožívat nejen s Kristem, ale i navzájem
jeden s druhým.
Jako křesťané věříme tomuto zaslíbení, protože Bible nás ujišťuje o jeho naplnění. Tuto jistotu prožíváme, neboť věříme Ježíšovým slovům: „Opět přijdu a vezmu vás k sobě…“ (J 14,3). Tak jako proroci oznamovali Ježíšův první příchod, zaznívají předpovědi i o jeho druhém příchodu – a to dokonce i ve Starém
zákoně. Ještě před potopou řekl Bůh patriarchovi Henochovi, že Mesiášův příchod v slávě bude znamenat konec hříchu. „Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých
svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své
bezbožnosti spáchali, i ze všech zpupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu“ (Ju 1,14.15).
Tisíc let předtím, než Ježíš přišel na tento svět, prorokoval i král David o příchodu Mesiáše, který má
shromáždit všechen Boží lid. „Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní
kolem něho. Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem. ‚Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při
oběti přijali mou smlouvu!‘“ (Ž 50,3–5)
Ježíšův druhý příchod je úzce propojen s jeho prvním příchodem. Proroctví, která předpověděla
jeho narození a službu (například Gn 3,15; Mi 5,1; Iz 11,1 a Da 9,25.26), jsou základem naší naděje a důvěry
v platnost zaslíbení o Ježíšově druhém příchodu. Kristus „…se však zjevil jen jednou na konci věků, aby
svou obětí sňal hřích … tak 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“ (Žd 9,26.28).

Aplikace
Jakým způsobem můžeš i dnes prožívat jistotu a radost ze zaslíbení Ježíšova druhého příchodu?
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Pondělí 24. prosince
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Zaslíbení obnovy
1

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. 2Na něm spočine duch
Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči,
nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných
v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí
svévolníka. 5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. … 9Nikdo
už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina,
jako vody pokrývají moře. 10V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený
jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné. (Iz 11,1–5.9.10)

Osobní studium
Přečti si nejprve starozákonní text Iz 11,1–10. Jaké zaslíbení podle těchto veršů Izraelci dostali? Co je
v těchto textech zaznamenáno o novém životě spasených poté, co Král všech králů definitivně zvítězí?
Jak těmto veršům rozumíš?
Bible začíná příběhem o stvoření země (Genesis 1 a 2). V tomto příběhu se popisuje krásný a harmonický svět, který dostali do správy naši první rodiče – Adam a Eva. Bůh stvořil dokonalý svět, který se stal
domovem pro celé lidstvo. I poslední dvě kapitoly Bible (Zjevení 21 a 22) hovoří o tom, jak Bůh tvoří dokonalý a harmonický svět pro spasené lidi. Ve Zjevení je však položen důraz na to, že jde o nové stvoření
a o obnovu země, která byla zpustošena hříchem.
Bible na mnoha místech popisuje, že tento věčný domov vykoupených bude reálné místo, ne nějaká
vymyšlená pohádka nebo iluze. Vykoupení budou moci tuto novou zkušenost vidět, slyšet, cítit a dotýkat
se jí. Bude to nový život se vším, co k životu patří. U proroka Izajáše v 11. kapitole se nachází nádherná
stať, která předpovídá příchod Mesiáše. On bude počátkem nového věku, ukončí všechno násilí a nastolí
věčný klid. Boží vláda na nové zemi navrátí všem toužebně očekávanou harmonii.
Přečti si text Zj 21,1–5. Co bude podle těchto veršů výsledkem nové harmonie? Co přestane existovat?
Ellen G. Whiteová popsala, co čeká vykoupené, následujícími slovy:
„Jak budou plynout roky věčnosti, budou přinášet stále bohatší a stále velkolepější zjevení Boha
a Krista. Jak se bude rozšiřovat poznání, poroste i láska, uctívání a štěstí. Čím více budou lidé poznávat
Boha, tím více budou obdivovat jeho povahu. A když jim Ježíš ukáže bohatství vykoupení a úžasné činy,
které proběhly ve sporu se satanem, srdce vykoupených budou bít s ještě větším zanícením. Vykoupení
s obrovskou radostí vezmou do rukou své harfy a pak se pozvednou desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců
hlasů a spojí se do mohutného chvalozpěvu.“ (SR 432.433)

Aplikace
Jakými způsoby dnes můžeme co nejlépe pochopit Boží charakter? Jak nám život v harmonii a jednotě
s druhými pomáhá už nyní odhalit něco o charakteru a podstatě Boha?
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Úterý 25. prosince

Vzkříšení a obnovené vztahy
15

Toto 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. (1Te 4,15–17)

Osobní studium
Zaslíbení Kristova návratu posilovalo srdce prvních křesťanů pravděpodobně více než cokoli jiného –
a to především v době pronásledování a zkoušek. Navzdory děsivým útrapám, soužení a bolesti, kterou
prožívali, si uchovávali naději na Kristův návrat a splnění všech nádherných zaslíbení, která s druhým
příchodem souvisejí.
Přečti si text 1Te 4,13–18. Jaká zaslíbení se v těchto verších nacházejí? O jaké naději na obnovení vztahů
můžeme v souvislosti s temito zaslíbeními uvažovat?
Kristův druhý příchod velmi výrazně zasáhne do životů všech lidí. Velmi důležitým aspektem ustanovení Božího království je to, že budou shromážděni vyvolení. „On vyšle své anděly s mohutným zvukem
polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“ (Mt 24,31)
Spravedliví mrtví budou v tuto dobu vzkříšeni a získají nesmrtelnost (1K 15,52.53). „Ti, kdo zemřeli v Kristu,
vstanou nejdříve.“ (1Te 4,16b) Bude to chvíle, na kterou všichni čekáme. Vzkříšení se znovu setkají s těmi,
kteří s láskou a nadějí očekávali splnění zaslíbení a těšili se na ně. Pavel vyjadřuje radost nad vzkříšením
následujícími slovy: „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (1K 15,55)
Z hrobů lidé nepovstanou ve svých zchátralých a věkem a chorobami zničených tělech. Při vzkříšení
dostanou nové, nesmrtelné, dokonalé tělo, které již nebude poznamenáno zničujícím hříchem. Vzkříšení
svatí prožijí úplnost Kristova díla obnovy a budou odrážet dokonalý Boží obraz, jak to bylo Božím záměrem už od stvoření (Gn 1,26; 1K 15,46–49).
Ve chvíli Ježíšova druhého příchodu a při vzkříšení mrtvých vykoupených budou živí spravedliví
proměněni a také dostanou dokonalá těla. „Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ (1K 15,53) Všichni lidé z obou skupin vykoupených – vzkříšení i proměnění – budou
„uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem“ (1Te 4,17).

Aplikace
Dnes žijeme ve věku vědy a také mnozí křesťané usilují o přirozené vysvětlení všeho – dokonce i zázraků.
Proč nám zaslíbení o vzkříšení ukazuje, že nás může zachránit jen nadpřirozený Boží zásah?
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Nová země pro vykoupené
Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí
na mysl. (Iz 65,17)
1
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec
nebylo. 2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. (Zj 21,1.2)

Osobní studium
Uvažuj o Janově popisu nádherného města vykoupených, nového Jeruzaléma (Zj 21,1.2.9–27). Co se
z těchto textů a obrazů můžeš dozvědět o jednotě a harmonii, které budou existovat v novém domově
zachráněných?
Přečti si text Zj 22,1–5. Řeka života, která vytéká od Božího trůnu, a strom života na jejích březích patří
mezi důležité části nového města. Jaký význam budou mít pro vykoupené?
Vinou svého hříchu Adam a Eva ztratili přístup ke stromu života (Gn 3,22–24). Kristus však v novém
Jeruzalémě strom života obnoví. Přístup k němu je zaslíbený všem, kteří zvítězí (Zj 2,7). Podle popisu
přináší dvanáct druhů ovoce, každý měsíc jiný druh. Určitým způsobem v tom můžeme vidět náznak
toho, že na nové zemi „o každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo
přede mnou, praví Hospodin“ (Iz 66,23). Odkaz na „uzdravení národů“ (Zj 22,2; ČSP) podtrhuje Boží záměr odstranit všechny překážky, které jsou mezi lidmi, a obnovit lidstvo pro jeho původní záměr: spojit
všechny lidi, kmeny a národy do jedné soudržné rodiny, která bude žít v harmonii a klidu a společně bude
oslavovat Boha Stvořitele a Vykupitele.
„Výraz uzdravení národů obrazným způsobem odkazuje k odstranění všech národních a jazykových
bariér a rozdělení. … Listí stromu života uzdravuje rozkoly mezi národy. Národy již nejsou více ,nežidovské‘, ale jsou sjednoceny do jediné rodiny jako opravdový Boží lid (porovnej se Zj 21,24–26). To, co očekával Micheáš už staletí předtím, se nyní naplnilo: ,Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou
se již cvičit v boji. Každý bude bydlet pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyděsí‘
(Mi 4,3.4; viz také Iz 2,4). Tam v údolí řeky života se budou vykoupení navzájem zvát na návštěvu pod révu
a fíkovník (Za 3,10). Uzdravující moc listí stromu života bude uzdravovat jizvy – rasové, etnické, kmenové
nebo jazykové – které lidstvo rozdělovaly po celé věky.“ (STEFANOVIC. Ranko, Revelation of Jesus Christ:
Commentary on the Book of Revelation, str. 593)

Aplikace
Ve kterých oblastech prožíváš ty sám odcizení a bariéry vůči ostatním lidem? Jak tyto vztahy může ovlivnit vykupitelská Boží moc? Co můžeš udělat ty sám pro „uzdravení“ těchto vztahů?
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Čtvrtek 27. prosince

Život na nové zemi
21

Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. 22Nebudou stavět, aby
se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co
svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. (Iz 65,21.22)

Osobní studium
Přečti si texty Iz 35,4–10 a 65,21–25. V čem všem se bude život v ideálních podmínkách na nové zemi lišit
od toho, co prožíváme nyní?
V knize Izajáš se několikrát opakuje, že přijde něco nového: „nové věci“ (42,9; 48,6), „nová píseň“ (42,10),
„něco docela nového“ (43,19) nebo „nové jméno“ (62,2). Co je nového v 65. kapitole? Je to nový systém,
nové uspořádání věcí. Mezi celým Božím stvořením panuje klid a harmonie. Prokletí, které existovalo jako
následek neposlušnosti a vzpoury (viz Lv 26,14–17 a Dt 28,30), bude navždy odvoláno a zrušeno, protože
hříchu již nebude. Namísto toho přijde hojnost požehnání, domy na bydlení a dostatek jídla.
Jak bude vypadat život na takovém nádherném místě? Někteří lidé uvažují, jestli vůbec budeme
schopni rozpoznat své přátele a své rodiny. Vždyť nakonec, naše těla budou změněna, přijmou nesmrtelnost a budou odrážet Boží obraz. Po Kristově vzkříšení jej byli jeho učedníci schopni poznat (J 20,11–16).
Také Tomáš Ježíše poznal (J 20,27.28). Ježíšovy charakteristické rysy poznali i dva učedníci u stolu, po cestě
do Emauz (L 24,30.31.35). Pokud budou naše těla podobná Ježíšovu vzkříšenému tělu, určitě se budeme
navzájem znát a budeme se moci po celou věčnost těšit z obnovených vztahů. Můžeme předpokládat, že
budeme pokračovat ve vztazích s těmi, které známe a milujeme a kteří tam budou s námi.
„Tam budou vykoupení poznávat tak, ‚jak Bůh zná je‘. Láska a soucit, které Bůh vložil do lidského srdce,
se tam projeví ve vší plnosti a ušlechtilosti. Společenství se svatými bytostmi, harmonický společenský
život se vznešenými anděly i s těmi, kdo byli ve všech dobách Bohu věrni, kdo vyprali svá roucha a vybělili
je v krvi Beránkově, pouta, která spojují ‚každý nebeský i pozemský rod‘ (Ef 3,15) – to všechno bude přispívat ke štěstí vykoupených.“ (GC 677; VDV 436)

Aplikace
„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké
a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ (2K 4,16–18)
Jak můžeme v tomto pomíjivém a dočasném světě rozpoznávat náznaky neviditelného a věčného?
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Podněty k zamyšlení
„Vzkříšení a nanebevstoupení našeho Pána je příslibem toho, že Boží svatý lid v budoucnu zvítězí nad
smrtí a hrobem, a zárukou toho, že nebe je otevřeno všem, kdo vyperou a vybělí svůj šat v Beránkově
krvi. Ježíš vystoupil k Otci jako zástupce lidstva a Bůh přijme každého, kdo bude odrážet jeho podobu
a mít podíl na jeho slávě.
Pozemští poutníci najdou v nebi svůj domov. Dostanou šat spravedlnosti, korunu slávy a palmovou ratolest vítězství. Vše, co nám bránilo spatřit působení Boží prozřetelnosti, bude odstraněno. Pochopíme to,
čemu jsme na zemi nedokázali porozumět. Seznámíme se s tajemstvím milosti. Tam, kde naše porušená
mysl viděla jen samé nesrovnalosti a nesplněné sliby, zavládne dokonalý soulad. Zjistíme, že nekonečná
láska měla i ty nejobtížnější události pevně v rukou. Když se seznámíme s tím, že Bůh ve své starostlivé
péči ovlivňoval okolnosti tak, aby sloužily k našemu dobru, naše nitro se naplní nevýslovnou a svatou
radostí.“ (CCh 358; RPC 304.305)

Otázky k rozhovoru
1. V doslovný druhý příchod Ježíše Krista věří mnozí křesťané; v čem je naše naděje jako adventistů jedinečná?
2. Dvě ryby spolu plavaly, když vtom jedna řekla druhé: „Jaká je voda?“ Druhá odpověděla: „Co je to
voda?“ Hlavní myšlenkou tohoto příkladu je, že si můžeme natolik zvyknout na věci kolem nás, že si
přestaneme uvědomovat, jaké vlastně jsou. Narodili jsme se v hříchu, jsme naplněni hříchem a žijeme
v hříšném světě. Jak si můžeme naplno uvědomit, jak nádherný život nás čeká na nové zemi? Proč
bychom se měli i přes naše omezení snažit představit si, jaké to asi bude?
3. Není pochyb o tom, že ať už bude náš život na nové zemi jakýkoliv, budeme žít ve shodě a v harmonii
se všemi bytostmi. Co můžeme už teď udělat pro to, abychom se na tuto nádhernou budoucnost připravovali?

Shrnutí
Poselstvím evangelia Ježíše Krista je uzdravení a změna. Když je prožíváme, pak musí nutně ovlivnit
i naše vztahy s druhými lidmi. Bible nám nabízí užitečné principy a příklady, jak můžeme prožívat dobré
a blízké vztahy s ostatními – a to i ve světě naplněném hříchem.

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.
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