Pr vodce studiem BIBLE I.Q2019 - verše

0 8

Poražený nep ítel

Týden od 17.02. do 23.02.

Texty na tento týden – Zj 12; Gn 3:15; Iz 14:12–15; Da 7:23–25; 2Te 2:8–12; Zj 13:13.14; 19:20

Základní verš
„Oni nad ním zvít zili pro krev Beránkovu a pro slovo svého sv dectví. Nemilovali sv j život tak, aby se
zalekli smrti.“ (Zj 12:11)
Zjevení 12.–14. kapitola nás p ipravuje na druhou ást knihy, která popisuje záv re né události (Zj 15,1–
22,21). Zatímco první polovina knihy Zjevení (Zj 1,1–11,19) popisuje duchovní zápasy a utrpení církve
v nep átelském sv t po celou dobu trvání k es anství, zbývající kapitoly se zam ují na klí ové události,
které vedou k druhému p íchodu Krista a k nastolení Božího království.
Zjevení 12 p edstavuje celkovou situaci, která vede k rozhodujícím událostem sv tových d jin. Ukazuje
nám postupný vývoj velkého sporu mezi dobrem a zlem – Kristem a satanem. V knize Zjevení je satan
hlavním nep ítelem Boha a jeho lidu. Je p edstaven jako reálná bytost, nejen jako n jaký myšlenkový koncept. Satan stojí za vším zlem a vší vzpourou ve vesmíru. Ví, že jeho poslední p íležitostí usp t proti Bohu
p ed druhým p íchodem znamená usp t v záv re né bitv mezi dobrem a zlem, která se ozna uje i jako
Harmagedon (Armagedon – B21; BK). Satan proto celé své úsilí zam uje na p ípravu na tuto událost.
Zám rem Zjevení 12 je p inést Božímu lidu ujišt ní, že satanovi se nepoda í usp t a bude poražen. Jde
zárove o varování, že satan je odhodlán ud lat úpln všechno, aby zni il církev a její poselství v záv re né
dob . Jediná nad je církve ostatku na vít zství spo ívá v Kristu.

Týden ve zkratce:
- Žena a drak
- Svržení satana na zem
- Boj na zemi
- Boj proti ostatku
- Satanova strategie v dob konce
- Podn ty k zamyšlení

NE 17. února – Žena a drak

Zj 12:1-5 „1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena od ná sluncem, s m sícem pod nohama a s korunou dvanácti hv zd kolem hlavy. 2Ta žena byla t hotná a k i ela v bolestech, nebo p išla její hodina.
3
Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlav
m l královskou korunu. 4Ocasem smetl t etinu hv zd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil p ed
ženu, aby pohltil její dít , jakmile se narodí. 5Ona porodila dít , syna, který má železnou berlou pást
všechny národy; ale dít bylo p eneseno k Bohu a jeho tr nu.“

2K 11:2 „Vždy vás žárliv st ežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako istou pannu
odevzdal Kristu.“
Zj 12:6.9.13-17 „6Žena pak uprchla na pouš , kde jí B h p ipravil úto išt , aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dv st
šedesát dní. … 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ábel a satan, který svád l celý sv t, byl svržen na zem a s ním i jeho
and lé. … 13Když drak vid l, že je svržen na zem, za al pronásledovat ženu, která porodila syna. 14Ale té žen byla dána
dv mocná orlí k ídla, aby mohla ulet t na pouš do svého úto išt , kde ukryta p ed hadem byla zachována p i život rok
a dva roky a polovinu roku. 15A had za ní vychrlil ze ch tánu proud vody jako eku, aby ji smetl. 16Ale zem p isp la žen
na pomoc, otev ela ústa a pohltila tu eku, kterou drak vychrlil. 17Drak v hn vu v i té žen rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t m, kdo zachovávají p ikázání Boží a drží se sv dectví Ježíšova.“
Gn 37:9.10 „9M l pak ješt jiný sen a vypravoval jej svým bratr m: „M l jsem op t sen: Klan lo se mi slunce, m síc
a jedenáct hv zd.“ 10To vypráv l otci a bratr m. Otec ho ok ikl: „Jaký žes to m l sen? Že i já, tvá matka a tvoji brat i
p ijdeme, abychom se p ed tebou sklán li k zemi?““
Mal 3:20 „Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozb hnete se
a budete poskakovat jako vykrmení bý ci.“
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J 8:12 „Ježíš k nim op t promluvil a ekl: „Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm , ale bude mít
sv tlo života.““
Mt 5:14-16 „14Vy jste sv tlo sv ta. Nem že z stat skryto m sto ležící na ho e. 15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod
nádobu, ale na svícen; a svítí všem v dom . 16Tak a svítí vaše sv tlo p ed lidmi, aby vid li vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích.“
Gn 1:16 „U inil tedy B h dv veliká sv tla: v tší sv tlo, aby vládlo ve dne, a menší sv tlo, aby vládlo v noci; u inil
i hv zdy.“
Iz 9:14.15 „14Sta ec a vznešený jsou ona hlava a prorok u ící klam je onen ocas. 15V dcové tohoto lidu se stali sv dci
a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.“
Zj 9:10 „A m ly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po p t m síc .“
Iz 14:12-15 „12Jak jsi spadl z nebe, t pytivá hv zdo, jit enky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotro ovateli pronárod !
13
A v srdci sis íkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším sv j tr n nad Boží hv zdy, zasednu na Ho e setkávání na nejzazším
Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblak , s Nejvyšším se budu m it.“ 15Te jsi svržen do podsv tí, do nejhlubší
jámy!“
1Tm 4:1 „Duch výslovn praví, že v posledních dobách n kte í odpadnou od víry a p idrží se t ch, kte í svád jí démonskými naukami.“
Zj 16:13 „A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t i ne istí duchové, podobní ropuchám.“
Gn 3:15 „Mezi tebe a ženu položím nep átelství, i mezi sím tvé a sím její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“
Mt 2:14-16 „14On tedy vstal, vzal v noci dít i jeho matku, odešel do Egypta 15a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se
splnilo, co ekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ 16Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali,
rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlém a v celém okolí ve stá í do dvou let, podle asu, který vyzv d l od
mudrc .“

PO 18. února – Svržení satana na zem

Zj 12:7-9 „7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and lé
bojovali, ale nezvít zili, a nebylo již pro n místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ábel
a satan, který svád l celý sv t, byl svržen na zem a s ním i jeho and lé.“

Iz 14:12-15 „12Jak jsi spadl z nebe, t pytivá hv zdo, jit enky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotro ovateli pronárod !
13
A v srdci sis íkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším sv j tr n nad Boží hv zdy, zasednu na Ho e setkávání na nejzazším
Severu. 14Vystoupím na posvátná návrší oblak , s Nejvyšším se budu m it.“ 15Te jsi svržen do podsv tí, do nejhlubší
jámy!“
L 4:6 „A ekl: „Tob dám všechnu moc i slávu t ch království, pon vadž mn je dána, a komu chci, tomu ji dám.“
J 12:31 „Nyní je soud nad tímto sv tem, nyní bude vládce tohoto sv ta vyvržen ven.“
Jb 1:6-12 „6Nastal pak den, kdy p išli synové Boží, aby p edstoupili p ed Hospodina; p išel mezi n i satan. 7Hospodin
se satana zeptal: „Odkud p icházíš?“ Satan Hospodinu odpov d l: „Procházel jsem zemi k ížem krážem.“ 8Hospodin se
satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob rovného. Je to muž bezúhonný a p ímý,
bojí se Boha a vyst íhá se zlého.“ 9Satan však Hospodinu odpov d l: „Cožpak se Jób bojí Boha bezd vodn ? 10Vždy jsi
ho ze všech stran ohradil, rovn ž jeho d m a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.
11
Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do o í zlo e it.“ 2Hospodin na to satanovi odv til: „Nuže,
m j si moc nade vším, co mu pat í, pouze na n ho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.““
2Pt 2:4 „Vždy B h neušet il ani and ly, kte í zh ešili, ale svrhl je do temné propasti podsv tí a dal je st ežit, aby byli
postaveni p ed soud.“
Ju 1:6 „Také and ly, kte í si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili ur ené místo, drží ve v ných poutech
v temnot pro veliký den soudu.“
Ef 1:20-22 „20Sílu svého mocného p sobení prokázal p ece na Kristu: Vzk ísil ho z mrtvých a posadil po své pravici
v nebesích, 21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto v ku,
tak i v budoucím. 22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve.“
Fp 2:9-11 „9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk , takže se nikdo nem že chlubit. 10Jsme p ece jeho
dílo, v Kristu Ježíši stvo eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B h p ipravil.
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11
Pamatujte proto vy, kte í jste svým p vodem pohané a kterým ti, kdo jsou ob ezaní na t le a lidskou rukou, íkají neob ezanci.“
Zj 12:10-12 „10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní p išlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; nebo byl svržen žalobce našich brat í, který je p ed Bohem oso oval dnem i nocí. 11Oni nad ním zvít zili pro krev
Beránkovu a pro slovo svého sv dectví. Nemilovali sv j život tak, aby se zalekli smrti. 12Proto jásejte, nebesa a všichni,
kdo v nich p ebýváte! B da však zemi i mo i, nebo sestoupil k vám ábel, plný zlosti, protože ví, jak málo asu mu
zbývá.““
Ef 6:10-18 „10A tak, brat í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11Oble te plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat
áblovým svod m. 12Nevedeme sv j boj proti lidským nep átel m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
v k tmy, proti nadzemským duch m zla. 13Proto vezm te na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na
odpor, všechno p ekonat a obstát. 14St jte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrn ni pancí em spravedlnosti, 15obuti
k pohotové služb evangeliu pokoje‘ 16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé st ely toho Zlého.
17
P ijm te také ‚p ilbu spasení‘ a ‚me Ducha, jímž je slovo Boží‘. 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.“

ÚT 19. února – Boj na zemi
Zj 12:6 „Žena pak uprchla na pouš , kde jí B h p ipravil úto išt , aby tam o ni bylo postaráno po tisíc
dv st šedesát dní.“
Zj 12:13.14 „13Když drak vid l, že je svržen na zem, za al pronásledovat ženu, která porodila syna. 14Ale
té žen byla dána dv mocná orlí k ídla, aby mohla ulet t na pouš do svého úto išt , kde ukryta p ed
hadem byla zachována p i život rok a dva roky a polovinu roku.“
Da 7:23-25 „23 ekl toto: „ tvrté zví e – na zemi bude tvrté království, to se bude ode všech království lišit; poz e celou
zemi, podupe ji a rozdrtí. 24A deset roh – z toho království povstane deset král . Po nich povstane jiný, ten se bude od
p edchozích lišit a sesadí t i krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm nit
doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do asu a as a poloviny asu.“
Zj 17:15 „A ekl mi: „Vody, které jsi vid l, nad nimiž ta nev stka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.““
Zj 12:16 „Ale zem p isp la žen na pomoc, otev ela ústa a pohltila tu eku, kterou drak vychrlil.“

ST 20. února – Boj proti ostatku
Zj 12:17 „Drak v hn vu v i té žen rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t m, kdo
zachovávají p ikázání Boží a drží se sv dectví Ježíšova.“

1Kr 19:18 „Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , jejichž kolena nepoklekla p ed Baalem a jejichž ústa ho
nepolíbila.“
Zj 2:24 „Vám ostatním v Thyatirech, kte í nep ijímáte toto u ení, kte í jste nepoznali to, emu íkají hlubiny satanovy,
pravím: Nevkládám na vás jiné b emeno.“
Zj 14:7 „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 19:10 „Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi ekl: „St ez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji brat i,
kte í vydávají sv dectví Ježíšovi. P ed Bohem poklekni!“ Kdo vydává sv dectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“
Zj 22:9 „Ale on mi ekl: „St ez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji brat í proroci a ti, kdo se drží slov této knihy.
P ed Bohem poklekni!““
Zj 1:2 „Ten dosv d il Boží slovo a sv dectví Ježíše Krista, vše, co vid l.“
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T 21. února – Satanova strategie v dob konce

Zj 13:11-14 „11Vtom jsem vid l jinou šelmu, jak vyvstala ze zem : m la dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12Z pov ení té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby
klekali p ed první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. 13A iní veliká znamení, dokonce i ohe
z nebe nechá p ed zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno d lat znamení ke cti první šelmy a svád t
jimi obyvatele zem ; rozkazuje obyvatel m zem , aby postavili sochu té šelm , která byla smrteln zran na me em, a p ece z stala naživu.“

Zj 16:13.14 „13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t i ne istí duchové, podobní
ropuchám. 14Jsou to duchové ábelští, kte í iní zázra ná znamení. Vyšli ke král m celého sv ta, aby je shromáždili
k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“
Mt 24:24 „
Zj 12:4.5.9 „4Ocasem smetl t etinu hv zd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil p ed ženu, aby pohltil její dít ,
jakmile se narodí. 5Ona porodila dít , syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dít bylo p eneseno
k Bohu a jeho tr nu. … 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ábel a satan, který svád l celý sv t, byl svržen na zem
a s ním i jeho and lé.“
Zj 20:7-10 „7Až se dovrší tisíc let, bude satan propušt n ze svého žalá e 8a vyjde, aby oklamal národy ve všech ty ech
úhlech sv ta, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v mo i. 9Vid l jsem, jak vystoupili po celé ší i
zem a obklí ili tábor svatých a m sto, které miluje B h. Ale sestoupil ohe z nebe a pohltil je. 10Jejich sv dce ábel byl
uvržen do jezera, kde ho í síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzn ni dnem i nocí na v ky v k .“
2Te 2:8-12 „8A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zni í svým slavným p íchodem. 9Ten
zlý p ijde v moci satanov , bude konat kdejaký mocný in, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou nepravostí bude
svád t ty, kdo jdou k záhub , nebo nep ijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je B h vydává do moci
klamu, aby uv ili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuv ili pravd , ale nalezli zalíbení v nepravosti.“
Zj 19:20 „Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti inil zázra ná znamení a svedl jimi ty, kdo p ijali
cejch šelmy a klekali p ed jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera ho ícího sírou.“
Zj 13:1-8 „1Tu jsem vid l, jak se z mo e vyno ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t ch rozích deset
královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem vid l, byla jako levhart, její nohy jako tlapy
medv da a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i tr n i velikou moc. 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?“ 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.“
Mt 7:13 „Vejd te t snou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je t ch, kdo tudy
vcházejí.“
Zj 13:18 „To je t eba pochopit: kdo má rozum, a se te íslice té šelmy. To íslo ozna uje lov ka, a je to íslo šest set
šedesát šest.“
Zj 17:9.10 „9A pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahork , na nichž ta žena sedí, a také sedm
král : 10p t jich padlo, jeden kraluje, jeden ješt nep išel. Až p ijde, bude sm t z stat jen nakrátko.“
Jk 1:5 „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý itek, a bude mu
dána.“
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PÁ 22. února – Podn ty k zamyšlení
P e ti si 32. kapitolu „Nástroje zla“ z knihy Velký spor v k (GC 518–530; VDV 339–346).
Cílem textu ve Zjevení 12 je p edevším ukázat Božímu lidu, že události na konci as jsou sou ástí velkého konfliktu mezi Kristem a satanem. Kniha varuje Boží v rné p ed tím, emu musí elit dnes a s ím se
setkají v budoucnosti, kdy budou vystaveni p sobení zkušených nep átel plných hn vu. Pavel nás varuje
p ed tím, který „p ijde v moci satanov , bude konat kdejaký mocný in, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svád t ty, kdo jdou k záhub , nebo nep ijali a nemilovali pravdu, která by je
zachránila“ (2Te 2,9.10).
Zjevení na nás naléhá, abychom budoucí události brali vážn a stanovili si za svou prioritu budování
vztahu s Bohem. Zjevení nás však zárove ujiš uje, že a koli satan je silný a zkušený nep ítel, nemá takovou moc, aby Krista p emohl (Zj 12,8). Boží lid m že najít nad ji jen v tom, kdo v minulosti vít zn porazil
satana a jeho démonské mocnosti. Práv on nám zaslíbil, že bude se svými v rnými následovníky „až do
skonání tohoto v ku“ (Mt 28,20).

Otázky k rozhovoru
1. Jako adventisté sedmého dne vnímáme, že naše církev nese vlastnosti ostatku. Je to nejen velká výsada,
ale i obrovská zodpov dnost! (L 12,48) Pro si však musíme dávat pozor, abychom si nemysleli, že tato role
církve nám zaru í naše vlastní spasení?
L 12:48 „Ten, kdo ji nezná a ud lá n co, za si zaslouží bití, bude bit mén . Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho
o ekává, a komu mnoho sv ili, od toho budou žádat tím více.“

2. „N kte í k es ané p íliš p emýšlejí o satanov moci. Je pravdou, že satan je mocnou bytostí, ale jsem
Bohu vd ná za úžasného Spasitele, který vyhnal knížete zla z nebe. Mluvíme o nep íteli, modlíme se
o ochranu p ed ním, uvažujeme o n m – a v naší mysli se stává stále siln jším a v tším. Pro rad ji nemluvit o Ježíši? Pro bychom nem li mluvit o jeho moci a lásce? Satan má radost, když zveli ujeme jeho sílu.
Držme se Ježíše, rozjímejme o n m, dívejme se na n j – a za neme se m nit k jeho obrazu.“ (AR 19. b ezen
1889) Jakým zp sobem k es ané zveli ují satanovu moc? Na druhé stran , jaké nebezpe í nám hrozí, pokud
nejen odmítneme realitu satanovy moci, ale i jeho samotnou existenci?

JERRY 
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Týden od 17.02. do 23.02.
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