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Úvod
Dobrá zpráva z ostrova Patmos
Je to již téměř dva tisíce let, kdy se pro své věrné svědectví o Kristu ocitl apoštol Jan ve vyhnanství 

na malém skalnatém ostrově v Egejském moři. Zestárlý apoštol trpělivě snášel všechny útrapy římské-
ho věznění. V jednu sobotu však prožil něco naprosto mimořádného. Ježíš Kristus se sklonil ke svému 
služebníkovi, aby ho povzbudil v jeho utrpení. Prostřednictvím vidění mu Ježíš ukázal panoramatický 
pohled na dějiny církve a na zkušenost Božího lidu během jeho čekání na Kristův návrat.

Vše, co Jan viděl, zaznamenal co nejvěrněji na svitek, který nazval „Zjevení Ježíše Krista“ (Zj 1,1; ČSP). 
Kniha, kterou Jan napsal, zjevuje Ježíšovo dílo na zemi i v nebi od jeho nanebevstoupení až po jeho druhý 
příchod. Cílem bylo přinést křesťanům povzbuzení o Kristově blízkosti a posílit je při zkouškách. Ty bu-
dou prožívat každý den svého života na padlém světě, rozpolceném velkým sporem mezi dobrem a zlem.

Toto čtvrtletí se ponoříme do knihy Zjevení. Naším cílem bude získat přehled o hlavních tématech 
a pochopit, že v centru zájmu této biblické knihy je Ježíš Kristus – jeho život, smrt, vzkříšení a velekněž-
ská služba, kterou koná ve prospěch svého lidu.

Při studiu budeme postupovat následovně:
1. Naše studium Zjevení je založeno na biblickém konceptu inspirace Písma. Ačkoli poselství knihy 

pochází přímo od Boha, je podáno lidským jazykem. Porozumíme-li tomu, že použitý jazyk i obrazy 
čerpají z dějin Božího lidu, jak byly zaznamenány ve Starém zákoně, objevíme způsob, jakým Jan před-
stavuje toto poselství. 

2. Pozorné čtení proroctví knihy Zjevení (podobně je to i s proroctvími knihy Daniel) ukazuje, že his-
torická interpretace je tím správným způsobem, jak porozumět naplnění proroctví, protože sleduje běh 
dějin od doby vyslovení proroctví až po konec světa. Tato metoda ukazuje, že bychom měli udělat vše pro 
to, abychom správně pochopili text samotný a nevkládali do něj naše vlastní výklady.

3. Správné pochopení struktury knihy Zjevení je jednou ze základních podmínek pro odpovědnou 
aplikaci proroctví knihy. Naše analýza Zjevení se zakládá na rozdělení knihy na čtyři základní části:

a) Zjevení 1,1–3,22 využívá situaci církve v prvním století pro prorockou charakteristiku situace církve 
během různých dějinných období.

b) Zjevení 4,1–11,19 opakuje (nebo shrnuje) dějiny církve a pomocí apokalyptických symbolů v nich 
zobrazuje další detaily.

c) Zjevení 12,1–14,20 je tematickým centrem knihy a zahrnuje dějiny velkého sporu od času před Ježí-
šovým prvním příchodem až po jeho slavný návrat.

d) Zjevení 15,1–22,21 je zaměřeno výhradně na poslední období lidských dějin.
4. Smysluplná interpretace proroctví v knize Zjevení musí být zaměřena na Krista – Kristus musí 

stát v centru proroctví. Celá kniha byla napsána z pohledu Ježíše Krista. Jen jeho prostřednictvím pak 
mohou obrazy a symboly knihy Zjevení získat svůj skutečný smysl a význam.

Zjevení zaslibuje požehnání všem, kteří čtou a poslouchají slova této knihy a řídí se jejími radami 
a varováním. „Kniha Zjevení nás hned na začátku vybízí, abychom pochopili pokyny a příkazy, které 
obsahuje. Bůh říká: ‚Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, 
co je tu napsáno, neboť čas je blízko‘ (Zj 1,3). Když jako lidé pochopíme, co pro nás tato kniha znamená, 
budeme svědky velkého oživení mezi námi. Dosud sice nerozumíme úplně všem naučením, které kniha 
přináší, ale snažme se je zkoumat a studovat.“ (TM 113)

Při studiu knihy Zjevení vás zveme k tomu, abyste v době, kdy ještě čekáme na návrat našeho Pána 
Ježíše Krista, sami objevovali poselství, které potřebujete slyšet, znát a zachovávat.

Ranko Stefanović, PHD, je profesorem Nového zákona na Teologické fakultě 
Andrews University v Berrien Springs. Jeho specializací je studium a výklad knihy Zjevení.
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Evangelium 
z ostrova Patmos
Texty na tento týden
Zj 1,1–8; J 14,1–3; Dt 29,28; J 14,29; Ř 1,7; Fp 3,20; Da 7,13.14

Základní verš
„Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu 
napsáno, neboť čas je blízko.“ (Zj 1,3)

Před více než devatenácti stoletími během svého vyhnanství na malém kamenném 
ostrově v Egejském moři známém jako Patmos (Zj 1,9) měl apoštol Jan vidění, jež zazname-
nal v knize Zjevení. Ve Zj 1,3 zaznívá požehnání pro ty, kteří knihu čtou, slyší její poselství 
a zachovávají to, co je v ní napsáno (porovnej s L 6,47.48). Tento verš popisuje shromáždění 
věřících, kteří poslouchají poselství knihy. Požehnání však přichází nejen proto, že poselství 
knihy čtou nebo slyší, ale i proto, že prorocká slova zachovávají – řídí se jimi (Zj 22,7).

Proroctví ze Zjevení jsou vyjádřením Boží péče o svůj lid. Připomínají nám krátkost 
a křehkost života, poukazují na spasení v Ježíši, na jeho službu jako našeho nebeského vele-
kněze a Krále a na naše povolání hlásat evangelium.

Biblická proroctví jsou jako svíce svítící na temném místě (2Pt 1,19). Jejich cílem je přinést 
poučení pro náš současný život a naději pro budoucnost. Tyto prorocké pokyny budeme 
potřebovat po celou dobu až do Kristova návratu a ustanovení věčného Božího království.

Lekce 1

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

Týden od 30. prosince 2018 do 5. ledna 2019

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Název knihy- Cíl knihy Zjevení- Symbolický jazyk knihy Zjevení- Bůh ve Zjevení- Klíčová myšlenka knihy Zjevení- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.

-jcHB
Zvýraznění
47Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je?48Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“

-jcHB
Zvýraznění
Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
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Lekce 1 | Evangelium z ostrova Patmos Ne | 30. prosince

NÁZEV KNIHY
1Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát. On to pro-
střednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví 
Ježíše Krista, vše, co uviděl. (Zj 1,1.2; ČSP)

Osobní studium
Jak rozumíš úvodu knihy Zjevení? O kom 
(a o čem) je podle úvodních veršů tato kniha?

Zjevení 1,1 představuje knihu jako „Zje-
vení Ježíše Krista, které mu dal Bůh“ (ČSP) 
nebo „Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu“ 
(ČEP). Slovo zjevení je překladem řeckého 
slova apokalypsis, což znamená „odhalení“ 
nebo „odkrytí“ (to je skutečný význam slova 
„apokalypsa“). Zjevení je tedy odhalením 
Ježíše Krista. Jde o zjevení, které pochá-
zí od Ježíše a je o Ježíši. Zjevení přichází 
od Boha skrze Ježíše Krista (Zj 22,16) a kniha 
svědčí o tom, že Ježíš je i hlavním předmě-
tem jejího zájmu. Zjevení je knihou, v níž Je-
žíš zjevuje svému lidu sebe sama a vyjadřuje 
zájem a péči o svůj lid.

Ježíš je hlavní postavou knihy Zjevení. 
Kniha hned na začátku obrací pozornost 
na Ježíše (Zj 1,5–8) a v závěru zaznívají jeho 
slova (Zj 22,12–16). „Ať promlouvá Daniel, ať 
hovoří Zjevení a ať nám řeknou, co je pravda. 
Ale ať mluvíte o jakékoliv části proroctví, 

vyvyšte Ježíše jako středobod vší naděje, 
kterým je ‚potomek z rodu Davidova, jasná 
hvězda jitřní (Zj 22,16)‘.“ (6T 62)

Je důležité mít na paměti, že Ježíš ze 
Zjevení je tentýž Ježíš, kterého představují 
evangelia. Zjevení pokračuje v popisu Ježíše 
a díla záchrany, které koná ve prospěch své-
ho lidu, jak o tom hovoří i evangelia. Kniha 
Zjevení se zaměřuje na jiné aspekty Ježíšovy 
služby a jeho působení. Dalo by se říci, že 
kniha Zjevení pokračuje tam, kde evange-
lia končí, a navazuje na Ježíšovo vzkříšení 
a jeho nanebevstoupení.

Spolu s Listem Židům také kniha Zje-
vení zdůrazňuje Ježíšovu nebeskou služ-
bu. Ukazuje, že Ježíš byl po svém vzkří-
šení slavnostně uveden do své královské 
a kněžské služby v nebeské svatyni. Bez 
Zjevení (nebo Listu Židům) by naše pozná-
ní o Kristově velekněžské službě v nebe-
sích, kterou koná pro svůj lid, bylo velmi 
omezené. Ale kniha Zjevení (spolu s Lis-
tem Židům) nám přináší jedinečný pohled 
na službu Ježíše Krista.

Přečti si text J 14,1–3. Jak ti toto zaslíbení pomáhá lépe pochopit, co pro nás Ježíš právě teď 
dělá v nebesích? Jak bys mohl tuto naději předat druhým lidem?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění
5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů6a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.7Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

-jcHB
Zvýraznění
12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.14Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.15Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.16Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Po | 31. prosince

CÍL KNIHY ZJEVENÍ

Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, aby-
chom dodržovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 29,28)
Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát… (Zj 1,1a)

Osobní studium
V textu Zj 1,1 se dozvídáme, že cílem knihy 
je ukázat (odhalit) budoucí události, které 
mají svůj počátek v době, kdy byla kniha 
napsána. Každý, kdo zná obsah knihy Zjeve-
ní, si všimne, že předpovědi událostí – těch, 
které se již (minimálně z našeho dnešního 
pohledu) udály, nebo těch, které jsou stále 
budoucností (opět z našeho dnešního pohle-
du) – zabírají většinu obsahu knihy.

Hlavním smyslem biblických proroctví je 
zprostředkovat ujištění, že ať již budoucnost 
přinese cokoliv, Bůh vládne, o všem ví a má 
nad vším kontrolu. Kniha Zjevení právě o tom 
hovoří: ujišťuje nás, že Ježíš Kristus je se svým 
lidem nejen během celé historie, ale i během 
znepokojujících závěrečných událostí.

Z toho vyplývá, že proroctví obsažená 
ve Zjevení mají dva praktické cíle: ukázat nám, 
jak žít dnes a jak se připravit na budoucnost.

Jak ti text Dt 29,28 pomáhá lépe pochopit, 
proč neznáme vše a proč pro nás některé 

věci zůstávají zahalené? Co je podle tohoto 
verše důvodem, že nám něco bylo odhaleno? 
Jinými slovy, proč nám to Bůh zjevil? (Viz 
také Zj 22,7.)

Cílem proroctví ze Zjevení, která se týkají 
času konce, není uspokojit náš všetečný zájem 
o budoucnost. Kniha zjevuje pouze ty aspekty 
budoucnosti, které znát potřebujeme. Vážnost 
toho, co se bude dít, nám pomáhá uvědomit si, 
jak moc jsme závislí na Bohu a proč ho máme 
brát vážně a poslouchat ho.

Během století se v souvislosti s událost-
mi konce času objevilo mnoho různých 
spekulací a senzacechtivosti. Mnoho lidí ne-
smírně zbohatlo na tom, že mluvili o velmi 
blízkém konci (týdny nebo měsíce) a zmoc-
nili se peněz vystrašených věřících. Prý je 
nutně potřebovali pro svou službu – proto-
že konec je přece tak blízko. Konec však ni-
kdy nenastal a lidé zůstali zklamaní a zne-
chucení. Tak jako mnoho jiných darů, které 
nám Bůh dává, i proroctví je možné zneužít 
a překroutit.

Přečti si text J 14,29. Jaký princip týkající se proroctví se nachází v tomto verši? Jak mu 
rozumíš? Proč je tento princip důležitý?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“
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Lekce 1 | Evangelium z ostrova Patmos Út | 1. ledna

SYMBOLICKÝ JAZYK KNIHY ZJEVENÍ

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích 
deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. (Zj 13,1)
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.“ (Da 7,1–3)

Osobní studium
Porovnej texty Zj 13,1; Da 7,1–3 a Ez 1,1–14. 
Co mají tato tři vidění společného? Jak jim 
rozumíš?

Zj 1,1 dále říká: „…naznačil to prostřed-
nictvím anděla svému služebníku Janovi.“ 
V tomto verši se nachází výraz, který je vel-
mi důležitý pro celou knihu. Slovo naznačil 
je překladem řeckého slovesa sémainó, které 
by se dalo doslova přeložit jako „ukázat pro-
střednictvím symbolických znamení“. Toto 
slovo se nachází v řeckém překladu Starého 
zákona (v Septuagintě) v textu, v němž Da-
niel vysvětluje králi Nebúkadnesarovi, že 
prostřednictvím obrazu sochy zhotovené ze 
zlata, stříbra, bronzu a železa „…Bůh dal králi 
poznat, co se v budoucnu stane“ (Da 2,45). Ta-
kovým způsobem Jan naznačuje čtenářům, 
že scény a události popsané ve Zjevení mu 
byly ukázány v symbolech a prostřednic-
tvím vidění. Pod vedením Ducha Jan věrně 
zaznamenal tyto symbolické obrazy tak, jak 
je viděl ve svých viděních (Zj 1,2).

To je také důvod, proč nemůžeme na vět-
šině míst vykládat jazyk proroctví ve Zje-
vení doslovně. Při čtení Bible je obecným 
pravidlem, že text máme chápat doslov-
ně – kromě případů, kdy text jasně odkazuje 
na symbolický jazyk. Naopak při čtení kni-

hy Zjevení musíme text vykládat a chápat 
symbolicky – kromě případů, kdy text jasně 
ukáže na doslovný význam daných slov.

Když si při studiu knihy Zjevení bude-
me uvědomovat její symbolický charakter, 
ochrání nás to před překroucením nebo 
nepochopením jejího prorockého poselství. 
Ve snaze určit smysl symbolů použitých 
v knize Zjevení si musíme dát pozor, aby-
chom do textu nevkládali významy, které 
vycházejí z lidské představivosti nebo z běž-
ně rozšířeného významu těchto symbolů 
v naší kultuře. Namísto toho musíme hledat 
v Bibli a snažit se pochopit význam symbo-
lů, který najdeme na jejích stránkách. Jen 
tak můžeme správně pochopit smysl symbo-
lů použitých v knize Zjevení.

Když se budeme snažit o rozluštění sym-
bolů ve Zjevení, musíme si uvědomit, že vět-
šina z nich vychází ze Starého zákona. Bůh 
vedl Jana tak, aby budoucnost popisoval 
jazykem minulosti. Prostřednictvím toho 
si máme uvědomit, že skutky spasení, které 
bude Bůh konat v budoucnosti, budou vel-
mi podobné skutkům spasení, které udělal 
v minulosti. To, co vykonal pro lidi v minu-
losti, bude pro ně dělat i v budoucnosti. Když 
se tedy budeme snažit rozluštit symboly 
a obrazy v knize Zjevení, musíme se v první 
řadě soustředit na text Starého zákona.

Proč je podle tebe kniha Zjevení napsána v symbolech? V čem má takové symbolické vy-
jádření výhodu? V čem naopak spočívá jeho nevýhoda?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Třicátého roku ve čtvrtém měsíci , pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha.2Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína,3událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.4Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.5Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.6Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.7Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz.8Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech.9Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed.10Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.11Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla.12Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely.13Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk.14A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.

-jcHB
Zvýraznění
neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“
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BŮH VE ZJEVENÍ
4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, 
i od sedmi duchů před jeho trůnem 5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých 
a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů… (Zj 1,4.5)
Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha 
Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (Ř 1,7)

Osobní studium
Zjevení začíná pozdravem, který je podob-
ný pozdravům v Pavlových listech. Kniha 
Zjevení byla pravděpodobně v Janově době 
zaslána jako dopis sedmi sborům v Malé 
Asii (Zj 1,11). Zjevení však nebylo napsáno jen 
pro ně, ale pro všechny generace křesťanů 
v dějinách.

Porovnej oba úvodní texty. Jaký společný 
pozdrav se v těchto verších nachází a kdo 
tento pozdrav vyslovil?

V obou listech se objevuje pozdrav charak-
teristický pro epištoly: „Milost vám a pokoj.“ 
Tato fráze vychází z řeckého pozdravu charis 
(milost) a z hebrejského pozdravu šalom (klid, 
pohoda, prosperita). Na základě textu ve Zje-
vení (Zj 1,4.5) můžeme poznat, že dárci milosti 
a klidu jsou všechny tři osoby Trojice.

Bůh Otec je popsán jako ten, „který jest 
a který byl a který přichází“ (Zj 1,8 a 4,8). Toto 
vyjádření je odkazem na jméno, kterým se 
představuje Hospodin (Jahve): „Jsem, který 
jsem“ (Ex 3,14). Toto jméno odkazuje na věč-
nou Boží existenci.

Duch svatý je v tomto textu představen 
jako „sedm duchů“ (porovnej s verši Zj 4,5 
a 5,6). Sedmička je číslo plnosti. Označení 
„sedm duchů“ souvisí se sedmi sbory, v nichž 
působí Duch svatý. Tento obraz odkazuje 
na všudypřítomnost Ducha a na to, že bě-
hem celých dějin neustále působí uprostřed 
Božího lidu. Díky tomu může církev naplňo-
vat své povolání.

Ježíš Kristus je charakterizován třemi 
tituly: věrný svědek, prvorozený z mrtvých 
a vládce králů země (Zj 1,5). Tyto tituly odka-
zují na jeho smrt na kříži, vzkříšení a vládu 
v nebesích. Jan poté připomíná, co pro nás Je-
žíš vykonal a koná: (1) miluje nás, (2) svou krví 
nás zprostil hříchů a (3) učinil nás králov-
ským kněžstvem Boha, svého Otce (Zj 1,5.6).

Skutečnost, že nás Ježíš miluje, odkazuje 
v řeckém textu na Ježíšovu trvalou lásku, 
která zahrnuje minulost, přítomnost i bu-
doucnost. Ten, který nás miluje, nás svou krví 
vysvobodil z našich hříchů. V řečtině slovo 
osvobodil poukazuje na dílo ukončené v mi-
nulosti: když Ježíš zemřel na kříži, zajistil 
dokonalé a úplné odpuštění našich hříchů.

Verš Ef 2,6 charakterizuje vykoupené jako ty, kteří byli vzkříšeni spolu s Ježíšem a nyní sedí 
s Ježíšem na nebeském trůnu. Jak tomu rozumíš? Co pro tebe znamená, že se již nyní můžeš 
těšit z toho, že patříš ke králům a kněžím (Zj 1,6), přestože stále žijeme na tomto hříchem 
zničeném světě? Jak tato skutečnost ovlivňuje tvůj život?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.

-jcHB
Zvýraznění
8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

-jcHB
Zvýraznění
8Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

-jcHB
Zvýraznění
Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

-jcHB
Zvýraznění
Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa.

-jcHB
Zvýraznění
5Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel – to je sedmero duchů Božích;

-jcHB
Zvýraznění
5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů6a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.  

-jcHB
Zvýraznění
„Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen
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KLÍČOVÁ MYŠLENKA KNIHY ZJEVENÍ
7Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat 
všechna pokolení země. Tak jest, amen. 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest 
a který byl a který přichází, Všemohoucí. (Zj 1,7.8)

Osobní studium
Závěrečná část úvodu Zjevení ukazuje 
na skutečný smysl celé knihy: návrat Ježíše 
v moci a slávě. Kristovo zaslíbení, že se zno-
vu vrátí, se třikrát opakuje i v závěru knihy 
(Zj 22,7.12.20).

Soustřeď se znovu na text Zj 1,7.8. Vy-
jádření v těchto verších vycházejí z něko-
lika prorockých textů: Da 7,13.14; Za 12 ,10 
a Mt 24,30. Co tyto texty říkají o Ježíšově 
druhém příchodu?

Podle Zjevení je Ježíšův druhý příchod 
cílem, ke kterému spějí celé dějiny. Dru-
hý příchod představuje závěr dějin světa 
poznamenaného hříchem a je počátkem 
věčného Božího království. Znamená také 
definitivní osvobození od zla, utrpení, bo-
lesti a smrti.

Podobně jako celý Nový zákon mluví i text 
Zj 1,7 o doslovném, viditelném a osobním Kris-
tově příchodu v majestátu a slávě. Všichni žijící 
lidé a také ti, kteří ho „probodli“, budou svědky 
Kristova příchodu. Tato slova poukazují na mi-
mořádné vzkříšení některých lidí těsně před 
Kristovým příchodem, které zahrnuje ty, co ho 
dali ukřižovat. Ano, Ježíš přinese vysvobození 
těm, kteří na něj čekali. Zároveň však přinese 

odsouzení těm obyvatelům země, kteří zavrhli 
jeho milost a lásku. 

Jistota Kristova příchodu je v textu po-
tvrzena slovy: „Tak jest, amen“ (Zj 1,7). Slovní 
spojení tak jest je překladem řeckého slova 
nai (znamená „ano“, „jistě“, „určitě“). Slovo 
amen je zase hebrejský výraz vyjadřující 
důrazné potvrzení. Dohromady tato slova 
vyjadřují určitost a naprostou jistotu. Obě 
slova se nacházejí také v závěru knihy Zje-
vení (Zj 22,20).

„Více než tisíc osm set let prošlo od doby, 
kdy Spasitel vyslovil zaslíbení o svém pří-
chodu. Během těchto staletí naplňovala jeho 
slova srdce věrných odvahou. Toto zaslíbení 
se zatím nenaplnilo. Hlas Dárce života ještě 
nepovolal svaté ze spánku v jejich hrobech. 
Tím však tato slova nejsou méně jistá než 
v době, kdy byla vyslovena. Bůh naplní své 
slovo ve svém vlastním čase. Měl by být nyní 
někdo znechucen nebo unaven? Měli bychom 
se vzdát naší víry, když už jsme tak blízko 
věčnosti? Měl by někdo říci: Město je ještě 
velmi daleko? Ne, ne. Ještě chviličku a uvidí-
me Krále v jeho nádheře. Ještě chvilku a setře 
nám z očí všechny naše slzy. Ještě okamžik 
a postaví nás neposkvrněné s plesáním před 
svou slávu.“ (AR, 13. listopad 1913)

Dané zaslíbení je jen tak silné, jak důvěryhodná je osoba, která je vyslovila a je schop-
ná ho naplnit. Zaslíbení o druhém příchodu Ježíše Krista nám dal samotný Bůh, který 
v minulosti naplnil všechna svá zaslíbení. Dává ti toto vědomí jistotu, že se Kristus vrátí 
přesně tak, jak o tom mluví zaslíbení?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Toto zjevení mělo být ponaučením a útěchou pro křesťanskou církev všech dob. … Zjevení 

je něco, co je nám odhaleno. Sám Pán zjevil svému služebníkovi tajemství obsažená v této 
knize a přeje si, aby o nich mohli přemýšlet všichni lidé. Pravdy zaznamenané ve Zjevení jsou 
určeny jak těm, kdo budou žít v posledních dnech dějin této země, tak Janovým současní-
kům. Některé události vylíčené v tomto proroctví se již naplnily, jiné právě probíhají; některé 
popisují závěr velkého sporu mezi mocnostmi temnoty a Knížetem nebes, jiné nám odhalují 
vítězství a radost vykoupených na nové zemi. 

Ti, kdo nedokážou vysvětlit význam každého symbolu ve Zjevení, by se neměli domnívat, 
že pro ně nemá smysl tuto knihu zkoumat a snažit se pochopit pravdu, která je v ní obsažena. 
Ten, který zjevil tato tajemství Janovi, umožní člověku, který usilovně hledá pravdu, aby již 
nyní alespoň v náznaku zakusil nebeské věci. Lidé, kteří jsou ochotni přijmout pravdu, do-
stanou schopnost porozumět učení této knihy a obdrží požehnání zaslíbená všem, kdo ‚slyší 
a zachovávají, co je tu napsáno‘ (Zj 1,3).“ (AA 583–585; PNL 336.337)

Otázky k rozhovoru
1. Pokud je kniha Zjevení odhalením Ježíše Krista, proč má dnes slovo apokalypsa tak 

negativní význam? Co nám to říká o všeobecném pohledu křesťanů na knihu Zjevení? 
Proč se tak často spojuje s proroctvími v knize Zjevení pojem strach?

2. Uvažujte o falešných předpovědích, které v průběhu uplynulých desetiletí vyslovilo 
v souvislosti s koncem světa a druhým příchodem Ježíše Krista mnoho lidí. Bez ohledu 
na charakter a motivy lidí, kteří s těmito předpověďmi vystoupili (a které často ani 
neznáme), v čem spočívají negativní důsledky těchto nesplněných předpovědí? Co asi 
prožili ti, kteří těmto předpovědím uvěřili? Do  jakého světla staví křesťanství nespl-
něné předpovědi jako takové v očích těch, kteří v zaslíbení o druhém příchodu Krista 
nevěří? Jak si můžeme zachovat vyváženost, jestliže věříme v platnost těchto zaslíbení 
a vedeme k tomu i druhé? Na co bychom si měli dávat pozor?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:16

-jcHB
Zvýraznění



| 11  

Týden od 6. do 12. lednaLekce 2

Uprostřed svícnů
Texty na tento týden
Zj 1,9–18; Sk 7,54–60; Mt 12,8; Ex 20,11; Da 10,5.6; Zj 1,20; Zj 2,1–7
Základní verš
„Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím 
ráji.“ (Zj 2,7)

Žalm 73 popisuje autorův úžas nad vychloubačnou pýchou svévolníků, kteří si 
užívají dostatku a pohodlí, na rozdíl od utrpení spravedlivých. Žalmista vyjadřuje nad 
touto nespravedlností hluboké znepokojení (Ž 73,2–16). Nakonec však přichází se svými 
pochybnostmi a se svým zmatkem do svatyně (Ž 73,16.17). Tam, v Boží přítomnosti, pochopí 
skutečnou podstatu celého napětí.

O mnoho století později se pro své věrné svědectví ocitl zestárlý apoštol ve vyhnanství 
na skalnatém ostrově. Ve své tísni se navíc dozvěděl, že církevní sbory, o které se staral, se 
dostávají do potíží. Právě v této těžké situaci dostal vidění o vzkříšeném Kristu v jeho nebes-
ké svatyni. Podobně jako v případě žalmisty, i Janovi Hospodin odhalil některá tajemství to-
hoto života a podstatu problémů, které prožíváme. Tato svatyňová scéna mu přinesla jistotu 
Kristovy přítomnosti a péče. Toto ujištění pak Jan předává prostřednictvím poselství knihy 
Zjevení nejen svým sborům, ale i následujícím generacím křesťanů v dalších staletích – a to 
až do konce dějin tohoto světa.

Kromě úvodu ke studiu Kristovy služby v nebeské svatyni se tento týden soustředíme 
i na první ze sedmi osobitých poselství adresovaných sedmi křesťanským sborům v Malé 
Asii. Tato poselství mají svůj význam i pro nás dnes. Příští týden se budeme věnovat posel-
stvím do zbývajících šesti sborů.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Na ostrově Patmos- Den Páně- Janovo vidění Krista- Kristovo poselství tehdy a nyní- Poselství sboru v Efezu- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!2Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty ,3neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí .4Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí,5nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.6Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí.7Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce.8Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé .9Do úst nebesa si berou, jazykem prosmýčí zemi.10A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem .11Říkávají: „Což se to Bůh dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?“12Ano, to jsou svévolníci: bez starostí věčně kupí jmění.13Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností?14Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán.15Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni,“ věrolomně bych opustil pokolení tvých synů.16Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo.17Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec.18Věru, stavíš je na kluzké cesty, do zkázy je srazíš.19Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč, zajdou20jako sen po procitnutí; Panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až je probudíš.21Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví,22byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval.23Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici,24povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.25Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.26Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.27Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.28Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.
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NA OSTROVĚ PATMOS

Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem 
se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. (Zj 1,9)

Osobní studium
Co se můžete z úvodního verše dozvědět 
o okolnostech, za kterých Jan obdržel vidění 
zaznamenané v knize Zjevení?

Patmos je vyprahlý, skalnatý ostrov 
v Egejském moři. Je dlouhý přibližně šest-
náct kilometrů a v nejširším místě měří 
téměř deset kilometrů. Římané ho spolu 
s okolními ostrovy využívali jako místa 
na izolování vyhoštěných politických věz-
ňů. Křesťanští autoři, kteří žili v prvních 
stoletích po Kristu, se jednoznačně shodu-
jí na tom, že římské orgány poslaly Jana 
do vyhnanství na ostrov Patmos pro jeho 
věrnost evangeliu. Zestárlý apoštol určitě 
zažíval na Patmosu všechny obtíže spojené 
s římským uvězněním. Je pravděpodobné, 
že byl v okovech, trpěl hladem a musel na-
máhavě pracovat pod dozorem nemilosrd-
ných římských dozorců.

 „Patmos, pustý, skalnatý ostrov v Egej-
ském moři, byl místem, které si římská vláda 

zvolila za vyhnanství pro zločince. Pro Bo-
žího služebníka se však toto ponuré místo 
stalo bránou do nebe. Odloučen od shonu 
každodenního života a od pilné práce před-
chozích let, žil ve společenství s Bohem, 
Kristem a nebeskými anděly. Od nich při-
jímal pokyny pro církev všech budoucích 
časů. Zde se před jeho očima odehrály udá-
losti, které nastanou na konci dějin tohoto 
světa; tady zaznamenal vidění, která dostal 
od Boha.“ (AA 570.571; PNL 328)

Jaké potíže prožívaly různé biblické po-
stavy navzdory své věrnosti Bohu (nebo 
právě pro ni)? Viz například Da 3 ,16–23 
a Sk 7,54–60.

Kristovi následovníci by nikdy neměli za-
pomenout, že kdykoli se ocitnou v podobné 
situaci jako Jan, nejsou ponecháni jen sami 
sobě. Tentýž Ježíš, který přišel za Janem se 
slovy naděje a povzbuzení uprostřed těž-
kostí na ostrově Patmos, je i dnes uprostřed 
svého lidu, aby ho posiloval, pomáhal a po-
vzbuzoval v jeho starostech.

Jak bys odlišil utrpení, které prožíváš pro Kristovo jméno, od obtíží způsobených jinými 
důvody, včetně tvých špatných rozhodnutí? Dají se vždy určit příčiny našeho utrpení? Co 
když svému utrpení nerozumíš? Jak se můžeš naučit důvěřovat Hospodinu v každé si-
tuaci?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
16Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.17Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás .18Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“19Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla.20Mužům, statečným bohatýrům, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece.21Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích a suknicích i s čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece.22Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohně.23A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece.

-jcHB
Zvýraznění
54Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby.55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,56a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“57Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli58a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.59Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“60Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.
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DEN PÁNĚ

Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polni-
ce… (Zj 1,10a)

Osobní studium
Soustřeď se na úvodní text a přečti si i verše 
Ex 31,13; Iz 58,13 a Mt 12,8. Jaký den je podle 
těchto veršů pojmenovaný jako „den Páně“ 
(nebo také „den Hospodinův“)? V čem mohl 
být tento den pro Jana důležitý uprostřed 
těžkostí, ve kterých se ocitl?

„Pán slávy se apoštolovi ve vyhnan-
ství zjevil v sobotní den. Jan světil sobotu 
na Patmosu stejně jako v době, kdy kázal 
lidu v judských městech a vesnicích. Vzta-
hoval na sebe vzácná zaslíbení týkající se 
tohoto dne.“ (AA 581; PNL 335)

Samotný text Zj 1 , 10 používá termín 
„den Páně“, který může naznačovat, že 
apoštol Jan dostal své vidění v sobotu, 
sedmý den týdne (teprve později začali 
křesťané takto označovat neděli). Přestože 
ve svých viděních upíral zrak k budoucím 
událostem a k druhému příchodu Ježíše 

Krista (Zj 1,7), který je také nazvaný jako 
„den Páně“ (Iz 13,6–13; 2Pt 3,10), Jan ve verši 
Zj 1,10 mluvil o době, kdy měl vidění o bu-
doucnosti – a v tomto případě šlo o sobotu, 
„den Páně“.

Není pochyb, že pro Jana, zkroušeného 
potížemi a utrpením, byla tato mimořádná 
sobota naplněná viděním jakousi „ochut-
návkou“ života bez utrpení, jaký budou 
po Kristově příchodu prožívat všichni spa-
sení. Samozřejmě, v židovském chápání je 
každá sobota považována za předchuť olam 
haba, „přicházejícího světa“.

„Sobota, kterou Bůh představil v Edenu 
byla … pro Jana na opuštěném ostrově vzác-
ná… Pro opuštěného psance musela mít tato 
sobota obrovský význam. Vždy vnímal, že 
ho Kristus miluje. Nyní to však skutečně 
prožil. Nikdy předtím se toho o Kristu ne-
dozvěděl tolik. Nikdy předtím neslyšel tak 
důležité a pozoruhodné pravdy.“ (7BC 955)

Porovnej dvě verze čtvrtého přikázání, zaznamenané v Desateru v Ex 20,8–11 a v Dt 5,12–15 
(soustřeď se především na poslední verš v každém textu). V čem se tyto dvě verze liší a co 
mají společné? Co se z nich můžeme dozvědět o Bohu? Jak jsou tyto dvě charakteristiky 
Boha navzájem propojeny? Jak nám naše prožívání soboty může pomoci uvědomit si rea-
litu toho, kým je (a chce být) pro nás Bůh?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.

-jcHB
Zvýraznění
Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.“

-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
6Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.7Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.8Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude zírat jeden na druhého, ve tváři plamenem vzplanou.9Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.10Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří.11A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost ukrutníků.12Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.13Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.

-jcHB
Zvýraznění
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
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JANOVO VIDĚNÍ KRISTA 
12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zla-
tých svícnů; 13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou 
zlatý pás. 14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho 
nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. 16V pravici držel sedm 
hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své 
síle. 17Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici 
a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. 
Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Zj 1,12–18)

Osobní studium
Soustřeď se na způsob, jakým Jan v úvod-
ních verších zobrazuje Krista. Porovnej ten-
to popis s textem Da 10,5.6. V čem jsou tyto 
popisy stejné a v čem různé? Jak se Ježíš zje-
vuje v Janově vidění? Jakou činnost koná? 
Jak tomuto popisu rozumíš?

 Jan vidí Ježíše oblečeného jako vele-
kněze procházejícího se mezi svícny. Tento 
obraz poukazuje na Hospodinovo zaslíbe-
ní starověkému Izraeli: „Budu procházet 
mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete 
mým lidem“ (Lv 26,12). Ve Zjevení představují 
svícny sedm křesťanských sborů v Malé 
Asii, kterým byl Janův spis původně určen 
(Zj 1,20). Jak si ukážeme v části na středu, 
svícny symbolizují i   Boží církev během dě-
jin. Prostřednictvím Ducha svatého Ježíš 
pečuje o církev a chrání ji. Je neustále se 
svým lidem, dokud ho nepřivede do věčného 
domova.

Kromě toho vychází obraz Ježíše jako ve-
lekněze uprostřed svícnů z obřadní praxe 
v Jeruzalémském chrámu. Mezi každodenní 
povinnosti určeného kněze patřila i péče 
o to, aby svícen ve svatyni jasně svítil. Měl 

ho čistit, udržovat a doplňovat olejem. Kněz 
proto velmi dobře znal stav každé části svícnu. 
Podobně i Ježíš důvěrně zná potřeby a situaci 
svého lidu, o který se osobně stará.

Přečti si texty Zj 2,2.9.13.19; 3,1.8.15. Každý 
z těchto veršů začíná Ježíšovým konstato-
váním „Vím o …“ (ČEP) nebo také „Znám…“ 
(ČSP) (v řečtině oida). Co ti tato slova říkají 
o tom, jak Ježíš zná situaci a potřeby svého 
lidu?

Ježíš se představuje Božími tituly, jako 
například „první a poslední“ (Zj 2,8; porovnej 
s Iz 44,6; 48,12). Řecké slovo pro „poslední“ je 
eschatos, ze kterého pochází slovo „escha-
tologie“ (učení o posledních věcech). To na-
značuje, že cílem eschatologie by mělo být 
poznávání Ježíše Krista, který bude mít v zá-
věrečných událostech poslední slovo. On je 
ten „živý“ a vlastní „klíče od smrti i hrobu“ 
(Zj 1,18). Svou smrtí a svým vzkříšením do-
stal Ježíš moc otevřít brány smrti (Jb 17,16 
a Ž 9,14). Všichni, kteří mu důvěřují, vstanou 
z hrobů k věčnému životu (1K 15,21–23). Věrní 
Ježíšovi následovníci se nemusejí bát smrti, 
protože i mrtví jsou v jeho péči. A pokud 
nezapomíná ani na mrtvé, o co více se stará 
o živé! (1Te 4,16.17)

Co pro tebe znamená, že Ježíš o tobě ví, zná tě, rozumí tvé situaci a má moc zachránit 
tě pro věčnost? Čím tě toto vědomí naplňuje? Jak to ovlivňuje tvůj každodenní život, tvé 
rozhodování a vztah k druhým lidem?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás z třpytivého zlata z Úfazu.6Tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk.

-jcHB
Zvýraznění
Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.“

-jcHB
Zvýraznění
2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:9„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!13„Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.19„Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.8„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.15„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!

-jcHB
Zvýraznění
8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:

-jcHB
Zvýraznění
Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.

-jcHB
Zvýraznění
Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední.

-jcHB
Zvýraznění
Závory podsvětí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme.“

-jcHB
Zvýraznění
Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
21A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.23Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.
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KRISTOVO POSELSTVÍ TEHDY A NYNÍ
10V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, 11který 
říkal: „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, 
do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“ (Zj 1,10.11; ČSP)
19Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které 
jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm 
svícnů je sedm církví. (Zj 1,19.20)

Osobní studium
Ježíš adresuje svá slova sedmi různým sbo-
rům v Malé Asii (Zj 1,19.20). Jde samozřejmě 
o konkrétní poselství do jednotlivých křes-
ťanských společenství existujících v době 
vzniku knihy Zjevení. Podle čeho můžeme 
podle tebe usuzovat, že tyto „dopisy“ jsou i vše-
obecným (a symbolickým) poselstvím pro 
všechny křesťany?

Ježíšova poselství, která měl Jan zpro -
střed  kovat sedmi sborům, jsou zaznamenána 
ve Zjevení 2 a 3. Jejich poselství je možné vní-
mat v různých rovinách:

Historická aplikace. Poselství byla původ-
ně určena sedmi konkrétním sborům, které se 
nacházely v bohatých městech Malé Asie. Křes-
ťané byli v těchto městech vystaveni různým 
výzvám. V některých městech bylo v místních 
chrámech zavedeno uctívání císaře jako zname-
ní loajality obyvatel města Římu. Uctívání císaře 
se místy nejen vyžadovalo, ale i vynucovalo pod 
hrozbou různých trestů. Od obyvatel se očeká-
valo, že se budou účastnit různých veřejných 
akcí a pohanských náboženských slavností. 
Protože mnozí křesťané se odmítali takových 
praktik účastnit, byli vystaveni různým tres-
tům a nejednou byli potrestáni i smrtí. Kristus 
zmocnil Jana, aby zaznamenal sedm poselství, 

která měla věřícím v daných městech pomoci 
v jejich těžké situaci.

Prorocká aplikace. Skutečnost, že Zjevení je 
prorockou knihou a jen sedm sborů ze všech 
bylo vybráno, aby obdrželo zaznamenané po-
selství, nám naznačuje, že i těchto sedm posel-
ství má prorocký charakter. Duchovní situace 
v tehdejších sedmi sborech se překrývá s du-
chovní situací Boží církve v různých dějinných 
obdobích. Z nebeského pohledu je cílem sedmi 
poselství přinést panoramatický pohled na du-
chovní stav křesťanství od prvního století až 
po závěrečné události světa.

Univerzální aplikace. Poselství jednotlivým 
sborům nebyla posílána odděleně, ale společně 
jako jeden list (Zj 1,11; 22,16). Celý dopis si tak 
přečetly všechny sbory. Jednotlivá poselství 
sedmi sborům obsahují naučení, ze kterých 
mohou mít užitek křesťané v nejrůznějších ob-
dobích dějin na odlišných místech světa. Tímto 
způsobem jsou osloveny různé typy křesťanů 
ve všech dobách a oblastech. Zatímco napří-
klad obecná charakteristika křesťanství dnes 
vychází z poselství sboru v Laodikeji, někteří 
křesťané mohou vnímat, že je pro ně nebo pro 
jejich společenství aktuální poselství určené 
jinému sboru. Dobrou zprávou je, že ať už je náš 
duchovní stav jakýkoliv, Bůh „se sklání k pad-
lým bytostem tam, kde se nacházejí“ (1SM 22).

Představ si, že by měl Bůh adresovat dopis tvému   sboru podobně, jako jsou napsány listy 
sedmi sborům. Tento list by obsahoval charakteristiku vašeho duchovního stavu a pojme-
nování problémů, s nimiž zápasíte. Jak by takový dopis vypadal?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.3Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.4Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.5Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů stejně jako já.7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:9„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!10Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.11Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“12Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:13„Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.14Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva,15tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů.16Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.17Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“18Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov:19„Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.22Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;23a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.25Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:27bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet28– tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.29Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.2Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem;3rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.4Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.6Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“7Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:8„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.9Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.10Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.11Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.12Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.13Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“14Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:15„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!16Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.17Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.21Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“
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POSELSTVÍ SBORU V EFEZU
5Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým 
svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. 6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů 
stejně jako já. 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu 
života v Božím ráji. (Zj 2,5–7)

Osobní studium
Efez byl hlavním a největším městem řím-

ské provincie Malá Asie. Nacházel se na kři-
žovatce největších obchodních cest a zahrno-
val i hlavní přístav Malé Asie. Šlo o důležité 
obchodní a náboženské centrum. Ve městě se 
nacházelo množství významných veřejných 
institucí a budov – chrámy, stadiony, lázně, 
divadla a nevěstince. Efez byl známý svou 
láskou k umění, ale také pověrčivostí, rozší-
řením čarodějnictví a nemravností. Přesto 
se nejvýznamnější křesťanský sbor provincie 
nacházel právě v Efezu.

Jak se Ježíš podle veršů Zj 2,1–4 předsta-
vuje sboru v Efezu? Za které vlastnosti Ježíš 
chválí tento sbor? Jaké obavy a znepokoje-
ní vyslovuje Ježíš v souvislosti se sborem 
v Efezu?

V raném období byli věřící v Efezu známi 
svou vírou a láskou (Ef 1,15). Navzdory tla-
kům, kterým byli vystaveni, zůstávali křes-

ťané v Efezu ve své víře pevní a oddaní. Byli 
pilní, poslušní pravdy a zůstávali věrní až 
do konce. Bylo jen samozřejmé, že ve svém 
středu netolerovali falešné učitele. Postupně 
však jejich láska ke Kristu začala slábnout. 
A přestože členové sboru zůstávali věrní 
učení apoštolů, bez vřelé Kristovy lásky hro-
zilo nebezpečí, že jejich světlo úplně vyhas-
ne.

Jaké tři výzvy adresuje Ježíš věřícím 
v Efezu? Jak jim měly pomoci obnovit lásku 
ke Kristu i k sobě navzájem? Jak spolu tyto 
tři výzvy souvisejí?

Situace v Efezu se z prorockého pohledu 
překrývá s obecnou situací a duchovním 
stavem církve od jejího vzniku do konce 
prvního století. Apoštolskou církev charak-
terizovala láska a věrnost evangeliu. Ale 
koncem prvního století začal v církvi po-
stupně chladnout oheň první lásky. Postup-
ně se odkláněla od jednoduchosti a čistoty 
evangelia.

Představ si, že se nacházíš ve společenství věřících, jejichž láska se postupně vytrácí. 
Jednotliví členové nepodléhají žádnému viditelnému hříchu ani ho nepraktikují. Do-
konce se ze všech sil snaží dělat to, co je správné. Trpí však formalizmem, lhostejností 
a neosobnosti. Jaké rady by Kristus dal takovému společenství, aby mu pomohl z této 
situace ?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.3Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.4Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.

-jcHB
Zvýraznění
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím

-jcHB
Zvýraznění
Nikolaité - MikulášenciBiblický slovník (Novotného)blíže neznámá sekta nebo skupina lidí v křesťanskýchsborech v Efezu a Pergamu, před kterou varují pozdnějšíspisy NZ (Zj 2,6.14-15; 2Pt 2,15; Ju 11). Jejich proviněníspočívalo asi v tom, že jedli maso modlám obětované, s čímžbývalo úzce spojeno smilství. Bylo to proti výslovnémuzákazu apoštolskému (Sk 15,20.29), který sice rozhodl, žebřímě Mojžíšova zákona nemá býti ukládáno pohanům, kteříse připojili k církvi, ale zakazoval požívání pokrmů,obětovaných modlám, a s tím souvisící smilstvo. 2Pt a Judává těmto anebo podobným lidem jméno Baláma (Nu25,lnn; 31,16). Patrně snad jméno Balám bylo etymologickypovažováno za totožné se jménem Mikuláš. Mezi gnostikytřetího století existovala sekta M., jež také hlásala »svobodu«těla. Snad povstala z křesťanské sekty M. v Efezu a Pergamu.Ottův naučný slovníkBalaamité též Mikulášenci zvaní byli praktickou stránkoužidovské gnose mezi křesťany v 1. století. Byl to zástupnešlechetníkův oddaných hrubému smilství a všem rokošemtělesným. Písmo svaté mluví o nich ve Zjevení sv. Jana2.6.14.-15., kde je zaznamenáno jejich jméno Mikulášenci astoupenci Balaamovi, v druhém listě sv. Petra (2.) a v listěJudově líčí jejich ohavný život varujíc věřících před jejichtenaty a pravíc o nich, že po cestách Baalamových chodí.Neprávem tito sektáři vyhlašovali Mikuláše, jednoho zesedmi jáhnů, za svého původce."
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Lekce 2 | Uprostřed svícnůPá | 11. ledna

PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ

Přečti si 56. kapitolu „Na ostrově Patmos“ z knihy Poslové naděje a lásky (AA 568–577; PNL 327–332).
„Pronásledování Jana se stalo prostředkem milosti. Patmos zazářil slávou vzkříšeného Spa-

sitele. Jan už viděl Krista v jeho lidské podobě se známkami po hřebech na rukou a nohou, které 
budou navždy součástí jeho slávy. Nyní však mohl opět spatřit vzkříšeného Pána oděného do ta-
kové slávy, kterou hříšný člověk nemůže naplno spatřit, aby nezemřel.

Kristovo zjevení se Janovi by mělo být pro všechny věřící i nevěřící důkazem, že Kristus oprav-
du žije. Toto poznání je pro církev oživující mocí. Nad Božím lidem se občas rozprostřou tmavé 
mraky útlaku a pronásledování. Pro takové období však věřící dostali poučení. Kristus často 
vchází do věznic a zjevuje se svým vyvoleným. Stojí s nimi v ohni na hranici. Tak jako tmavou noc 
osvětlují hvězdy, zářivé světlo Boží slávy ozařuje hlubokou beznaděj. Čím tmavší je obloha, tím 
jasněji a impozantněji září Slunce spravedlnosti, vzkříšený Zachránce.“ (YI, 5. dubna 1900)

Otázky k rozhovoru
1.  Jan čtenářům knihy Zjevení ukazuje, co viděl a slyšel na ostrově Patmos. Co poznáváte 

vy, když čtete verše Zj 1,12–20. Jaké povzbuzení můžete z tohoto textu získat pro sebe?
2.  První ze tří andělů (Zj 14,7) vyzývá obyvatele země: „…poklekněte před tím, kdo učinil nebe, 

zemi, moře i prameny vod.“ Je to jazyk, který vychází z textu Ex 20,11. Co nám poselství prv-
ního anděla ve Zjevení říká o významu soboty na konci věků?

3.  Mnozí křesťané čelí nezvyklé ironii. Čím déle chodí do sboru, tím snadněji se může stát, 
že jejich víra ochladne nebo se úplně vytratí. Mělo by to však být přesně naopak. Vždyť 
nakonec, čím déle chodíme s Ježíšem, tím více bychom měli znát a prožívat jeho lásku. 
Co můžeme udělat pro to, aby v nás oheň víry nejen hořel, ale byl stále větší?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:24

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás.14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně;15jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje.16V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle.17Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední,18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.19Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom.20Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.“

-jcHB
Zvýraznění
Volal 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.“

-jcHB
Zvýraznění
V 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.
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Týden od 13. do 19. lednaLekce 3

Ježíšovo poselství 
sedmi sborům
Texty na tento týden
Zj 2,8–29; Zj 3,1–22; Zj 14,12; Iz 61,10

Základní verš
„Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem 
na jeho trůn.“ (Zj 3,21)

Z Patmosu Ježíš poslal prostřednictví Jana poselství svému lidu v sedmi sborech. Přes-
tože se tato poselství týkají sborů v Malé Asii v prvním století, prorocky prostřednictvím 
symbolů poukazují na stav církve v celém průběhu dějin.

Pozorné porovnání poselství sedmi sborům ukazuje, že všechna mají stejnou strukturu. 
Každé začíná označením sboru, kterému je poselství určeno. Druhá část začíná slovním 
spojením „Toto praví…“, ve kterém se Ježíš představuje. Používá přitom symboly, které na-
jdeme v první kapitole. Ježíšovo představení se je pro každý sbor jedinečné a koresponduje 
s potřebami jednotlivých společenství. Ježíš takto poukazuje na svou schopnost pomoci 
jim právě v jejich problémech a potížích. V další části Ježíš hodnotí situaci v daném sboru 
a pak dává radu, jak se společenství věřících může dostat ze svých problémů. Každé posel-
ství nakonec končí zaslíbením vítězství a výzvou k naslouchání poselství, které sborům 
říká Duch svatý.

Jak jsme již viděli v minulé lekci při našem pohledu na dopis prvnímu sboru v Efezu – a jak 
uvidíme tento týden při studiu poselství zbylým šesti sborům – uvědomíme si, že Ježíš nabízí 
naději a odpovědi na problémy, které jednotlivé sbory trápí. Pokud Ježíš dokázal přinést na-
ději tehdy, zcela určitě ji může přinést i nám dnes.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Kristovo poselství do Smyrny a Pergamu- Kristovo poselství do Thyatir- Kristovo poselství do sboru v Sardách- Kristovo poselství do Filadelfie- Poselství křesťanům v Laodijeji- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Lekce 3 | Ježíšovo poselství sedmi sborům Ne | 13. ledna

KRISTOVO POSELSTVÍ DO SMYRNY A PERGAMU

Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouš-
kou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. (Zj 2,10)
Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. (Zj 2,16)

Osobní studium
Smyrna byla nádherným a bohatým měs-
tem, ale také centrem nařízeného uctívání 
císaře. Odmítnutí podřídit se požadavkům 
příkazu poklonit se vládci říše jako božské 
bytosti mohlo vést nejen ke ztrátě občan-
ských práv, ale také k pronásledování a mu-
čednické smrti.

Přečti si text Zj 2,8–11. Jakým způsobem 
se Ježíš představuje sboru ve Smyrně? Jak 
to souvisí se situací věřících v tomto sboru? 
Jaké varování v souvislosti s budoucností 
Ježíš vyslovuje na adresu sboru ve Smyrně?

Poselství sboru ve Smyrně můžeme pro-
rocky aplikovat na církev v poapoštolském 
období, kdy byli křesťané vystaveni kruté-
mu pronásledování ze strany Římské říše. 
Symbolických „deset dní“ zmíněných ve ver-
ši Zj 2,10 ukazuje pravděpodobně na deseti-
leté pronásledování na sklonku vlády císaře 
Diokleciána od roku 303. Toto pronásledová-
ní trvalo až do roku 313, kdy císař Konstan-
tin I. (Veliký) vydal Milánský edikt, kterým 
zrovnoprávnil křesťanství s ostatními ná-
boženstvími, a tak zajistil křesťanům nábo-
ženskou svobodu.

Město Pergamon bylo centrem různých 
pohanských kultů, včetně kultu Asklépia, 
řeckého boha lékařství a uzdravení. Často 
byl nazýván také „zachránce“ a jeho sym-
bolem byla hůl s hadem. V Pergamu se na-

cházela jeho svatyně Asklépion. Přicházeli 
sem lidé z celé Římské říše, aby zde hledali 
uzdravení. Podobně jako ve Smyrně, i zde 
bylo povinné uctívat císaře jako boha. To je 
zřejmě i smysl narážky v textu, že křesťané 
v Pergamu žijí ve městě, „kde je trůn sata-
nův“.

Přečti si text Zj 2,12–15. Jak se Ježíš před-
stavuje sboru v Pergamu? Jak se vyjadřuje 
k duchovní situaci v tomto sboru?

 Křesťané v Pergamu byli vystaveni 
různým pokušením, která vycházela jak 
zevnitř církve, tak i z okolního světa. Přes-
tože většina z nich zůstávala věrná, někte-
ří – známí jako „Nikolaité“ – obhajovali kom-
promisy s pohanstvím, díky kterým chtěli 
předejít pronásledování. Podobně jako Ba-
laám, který odpadl od víry a sváděl Izraelce 
k hříchu vůči Bohu na cestě do zaslíbené 
země (Nu 31,16), i tito věřící považovali za po-
hodlné, či dokonce výhodné udělat ústupky 
ve své víře. A přestože koncil v Jeruzalémě 
odmítl „obětované modlám“ a „smilstvo“ 
(Sk 15,29), Balaámovo učení vedlo členy círk-
ve k odmítnutí tohoto rozhodnutí. Jediná 
rada, kterou Ježíš nabídl sboru v Pergamu 
zněla: „Obrať se!“ (Zj 2,16).

Sbor v Pergamu je prorockým obrazem 
církve v období přibližně v letech 313 až 538. 
I když někteří členové církve zůstávali věrní, 
docházelo k rychlému duchovnímu úpadku 
a celkovému odpadnutí.

Jak rozumíš Ježíšovým slovům „nezapřel jsi víru ve mne“ (Zj 2,13; 14,12)? Co všechno je tře-
ba, abys ty sám dokázal odolat a nesklouzl k tomu, že „zapřeš víru“? Jak může být člověk 
„věrný až do smrti“ (Zj 2,10)?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:9„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!10Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.11Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“

-jcHB
Zvýraznění
12Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:13„Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.14Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva,15tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů.

-jcHB
Zvýraznění
Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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Po | 14. ledna

KRISTOVO POSELSTVÍ DO THYATIR
19Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. 20Ale 
to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje 
služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. 21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona 
se nechce odvrátit od svého smilstva. 22Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, 
kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí. (Zj 2,19–22) 

Osobní studium
V porovnání s ostatními městy zmíněnými 
ve Zjevení nebyly Thyatiry ve starověku 
nijak politicky nebo kulturní významné. 
Dokonce ani o církvi v Thyatirech nevíme 
nic určitého. Když chtěl někdo v Římské 
říši obchodovat nebo podnikat, musel pa-
třit do nějakého cechu nebo obchodního 
spolku. O Thyatirech víme, že se toto pra-
vidlo používalo velmi přísně. Členové ce-
chů se museli účastnit pravidelných svátků 
a chrámových obřadů, které často zahrno-
valy nemravné aktivity. Když se někdo od-
mítl těmto pravidlům podřídit, čekalo ho 
vyloučení z obchodního spolku a hrozily 
mu ekonomické postihy. Pro křesťany to 
znamenalo, že si museli vybrat: buď udělají 
kompromis a podřídí se, nebo budou pro 
svou víru v evangelium vyloučeni z cechu, 
a tak přijdou o svůj zdroj obživy.

Přečti si text Zj 2 ,18–29. Jak se Ježíš 
v těchto verších představuje svému lidu (viz 
také Da 10,6)? Za které přednosti chválí Kris-

tus věřící v Thyatirech? Jakým problémům 
tito věřící čelí a za co je Ježíš kárá?

Podobně jako křesťané v Pergamu, i věřící 
v Thyatirech byli vystaveni tlaku dělat kom-
promisy. Jméno „Jezábel“ odkazuje na man-
želku krále Achaba, který přivedl Izraelce 
k odpadnutí (1Kr 16,30–33). Ježíš vykresluje 
Jezábel jako duchovní nevěstku (Zj 2,20). Ti, 
co zradili pravdu a přisvojili si „nečisté“ po-
hanské myšlenky a praktiky, se spolu s ní 
dopouštěli duchovního smilstva.

Sbor v Thyatirech symbolizuje situaci 
křesťanství ve středověku (538–1565). Nebez-
pečí nepřicházelo zvenčí, ale zevnitř. Důraz 
na tradici postupně zcela vytlačil Bibli, kněží 
a ostatky svatých nahradili Kristovo kněž-
ství a skutky se považovaly za prostředek 
záchrany. Ti, co odmítali zvrhlé a zkažené 
vlivy, byli pronásledováni, a dokonce zabíjeni. 
Několik století nacházela pravá církev své 
útočiště na pustých místech (Zj 12,6.13.14). 
Ježíš však zároveň chválí sbor v Thyatirech 
za víru a lásku, skutky a službu. Poukazuje to 
na reformaci a začátek návratu k Bibli.

Uvažuj o následujících slovech: „Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu“ 
(Zj 2,25). Co pro tebe znamenají tato slova – osobně i ve vztahu k celé církvi? Jakého Ježí-
šova daru se máme v této souvislosti držet?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk.

-jcHB
Zvýraznění
18Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov:19„Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.22Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;23a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.25Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:27bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet28– tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.29Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
30Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním.31Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.32Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.33Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.
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KRISTOVO POSELSTVÍ DO SBORU V SARDÁCH
3Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, 
přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. 4Přece však máš 
v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, 
protože jsou toho hodni. (Zj 3,3.4)

Osobní studium
Sardy měly velkolepou historii. Ale v době 
Římské říše mělo už město své nejvýznam-
nější dny dávno za sebou. A přestože Sardy 
byly stále bohaté, jejich sláva vycházela spíše 
z minulosti než ze současné reality. Starověké 
město bylo vybudováno na strmém pahorku 
a bylo téměř nedobytné. A protože obyvatelé 
se cítili bezpečně, městské hradby byly jen 
nedbale hlídány.

Přečti si text Zj 3,1–6 spolu s verši Mt 24,42–44 
a 1Te 5,1–8. Jakou výzvu dává Ježíš křesťanům 
v Sardách, aby se napravila jejich duchovní 
situace? Jak Ježíšovo varování, aby „bděli“, 
souvisí s historií města?

 Přestože Ježíš s potěšením konstatuje, že 
v Sardách má pár věrných, většinu věřících 
pokládá za duchovně „mrtvé“. Sbor v Sardách 
sice neobviňuje ze žádného otevřeného hříchu 
nebo odpadnutí (na rozdíl od věřících v Per-

gamu a Thyatirech), ale jejich problémem je 
duchovní lhostejnost.

Poselství sboru v Sardách prorocky rezo-
nuje s duchovní situací protestantů v porefor-
mačním období, které spadá přibližně do let 
1565 až 1740. Církev se v tomto čase postupně 
propadla do mrtvého formalizmu a stavu du-
chovního sebeuspokojení. Pod vlivem rostou-
cího racionalizmu a sekularizmu křesťanství 
stále více ztrácelo ze zřetele zachraňující mi-
lost evangelia a odevzdání se Kristu. Stále 
více místa se věnovalo věrouce a strohým 
filozofickým argumentům. Ačkoli se církev 
v tomto období jevila jako živá a aktivní, byla 
ve skutečnosti duchovně mrtvá.

Poselství se týká všech generací křesťanů. 
Křesťané velmi rádi hovoří o své věrnosti Kris-
tu v minulosti. Naneštěstí však často nemají co 
říci o své současné zkušenosti s Kristem. Jejich 
náboženství je formální, nedotýká se jejich srd-
ce a chybí jim skutečné odevzdání se Kristu.

Vždy je třeba pamatovat na to, že spasení dostáváme pouze prostřednictvím víry v Krista. 
Ve Zj 3,2 se píše: „Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem.“ Jak to-
muto textu rozumíš? Jak mohou naše skutky před Bohem „obstát“? (Viz také Mt 5,44–48.)

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.2Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem;3rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.4Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.6Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

-jcHB
Zvýraznění
1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.3Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.6Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.7Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.8My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu.

-jcHB
Zvýraznění
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,45abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
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KRISTOVO POSELSTVÍ DO FILADELFIE
7Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on 
otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: 8„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem 
před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé 
slovo a mé jméno jsi nezapřel. 9Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; 
říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já 
jsem si tě zamiloval.“ (Zj 3,7–9)

Osobní studium
Šestým sborem, kter ý Ježíš Janov ým 
prostřednictvím oslovil, bylo společenství 
věřících ve Filadelfii (význam tohoto jmé-
na je „bratrská láska“). Město se nacházelo 
na důležité obchodní cestě a sloužilo jako 
vstupní brána k velké a úrodné rovině. Vy-
kopávky naznačují, že šlo o centrum, do ně-
hož lidé přicházeli za uzdravením. Město 
sužovala poměrně častá zemětřesení, proto 
se jeho obyvatelé stěhovali na venkov a obý-
vali skromné příbytky.

Jak se podle úvodních veršů Ježíš před-
stavuje sboru ve Filadelfii? Jak tato charak-
teristika souvisí se situací ve sboru? Jak ro-
zumíš Ježíšovu výroku „máš nepatrnou moc“ 
(Zj 3,8)? Co to říká o stavu tohoto sboru?

Poselství tomuto sboru se prorocky 
překrývá s velkým oživením mezi protes-
tanty během prvního a druhého velkého 
probuzení, která se odehrála ve Velké Bri-
tánii a v Americe přibližně v letech 1740 
až 1844. Díky světlu, které dostali, chtěli 
v té době věřící zachovávat „mé [Kristovo] 
slovo“ (Zj 3,8). Stále větší důraz byl kladen 
na čistotu života a na zachovávání Božích 

přikázání. V dopise se zmiňuje i Boží chrám 
(Zj 3,12; viz také Zj 4,1.2), „otevřené dveře“ 
velmi pravděpodobně naznačují vstup 
do nebeské svatyně. Jedny dveře se zavírají, 
aby se mohly další otevřít. To poukazuje 
na změnu, která se odehrála v Kristově ve-
lekněžské službě v roce 1844.

Přečti si text Zj 3,10–13. Na základě čeho 
poznáváme, že se čas krátí a Kristův návrat 
je stále blíž? Jaký význam má skutečnost, že 
Bůh chce na své věrné napsat své jméno (viz 
také 2Tm 2,19)? Pokud jméno představuje 
charakter osoby, co pak text Ex 34,6 říká 
o těch, kteří nesou Boží jméno?

Velké probuzení se konalo v církvích a de-
nominacích na obou stranách Atlantiku. 
V letech, která předcházela roku 1844, se po-
selství o Kristově brzkém příchodu hlásalo 
na mnoha místech země. Zaslíbení, že Bůh 
označí svým jménem ty, kteří zvítězili, na-
značuje, že Boží charakter se bude zrcadlit 
v jeho lidu. Tak, jako je důležité poselství 
o brzkém Kristově příchodu, má velký vý-
znam i zaslíbení o tom, že Kristus svůj lid 
na tuto úžasnou událost připraví. Odpouští 
jim jejich hříchy a vpisuje jim do srdce svůj 
zákon (Fp 1,6; Žd 10,16).

Co pro tebe znamená naděje na brzký Kristův příchod? Jak tě může posílit Kristovo zaslí-
bení, že v nás dokončí dílo, které začal?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo

-jcHB
Zvýraznění
10Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.11Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.12Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.13Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný

-jcHB
Zvýraznění
Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně‘.

-jcHB
Zvýraznění
a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

-jcHB
Zvýraznění
Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli
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POSELSTVÍ KŘESŤANŮM V LAODIKEJI
15Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16Ale že jsi vlaž-
ný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 17Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už 
nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 18Radím ti, abys u mne nakoupil 
zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; 
a mast k potření očí, abys prohlédl. (Zj 3,15–18)

Osobní studium
Poslední sbor, kterému Ježíš adresuje prostřed-
nictvím Jana své poselství, se nacházel v Lao-
dikeji. Šlo o velmi bohaté město ležící na důležité 
obchodní cestě. Laodikea byla známá zpraco-
váním vlny, velkými obchodními transakcemi 
a lékařskou školou, která byla proslavená léčbou 
očních nemocí hojivou mastí. Díky prosperitě 
byli obyvatelé města naplněni hrdostí a pocitem 
soběstačnosti. V roce 60 po Kristu město postih-
lo silné zemětřesení, které ho téměř úplně zničilo. 
Obyvatelé však odmítli pomoc od Říma. Prohlá-
sili, že mají vše potřebné, aby si poradili sami. 
Ve městě byl nedostatek vody, proto ji přiváděli 
do města pomocí soustavy akvaduktů. Jelikož 
zdroj vody se nacházel poměrně daleko od Lao-
dikeje, voda přicházela do města vlažná.

Přečti si text Zj 3,14–17. Jak se Ježíš představu-
je sboru v Laodikeji? Porovnej tyto verše s tex-
tem Oz 12,9. Jak se pocit soběstačnosti, kterým 
vynikala Laodikea, projevoval v životě křesťanů 
v tomto městě?

Ježíš nenapomíná věřící v Laodikeji pro nějaký 
vážný hřích ani pro nesprávné učení nebo od-
padnutí od víry. Zdá se, že jejich problém spočíval 
v sebeuspokojení, které vedlo k duchovní lhostej-
nosti. Jako voda, která přitékala do města, nebyli 
ani studení, ani horcí – byli vlažní. Tvrdili o sobě, 
že jsou bohatí a nic nepotřebují, přesto však byli 
chudí, nazí a slepí vůči svému duchovnímu stavu.

Sbor v Laodikeji je symbolem duchovního 
stavu Boží církve na konci dějin – jak naznačují 
odvolávky na poslední události ve Zjevení. Jed-
nu z takových odvolávek můžeme najít v Ježí-
šově varování ve Zj 16,15, které odkazuje na „bílý 
šat“ Kristovy spravedlnosti, jenž duchovně nahá 
Laodikea potřebuje (Zj 3,18). Výzva chránit si 
oděv a nechodit duchovně nahý se nachází 
uprostřed popisu duchovního zápasu Harmage-
donu. Načasování Ježíšova varování se může 
zdát zprvu zvláštní, protože v době poslední-
ho zápasu již není možné toto roucho získat, 
vždyť čas zkoušky už pro každého skončil. Vý-
zva chránit si oděv se však objevuje v souvislosti 
se šestou ranou a s Harmagedonem, protože 
Ježíš chce Laodikeji připomenout, aby se již nyní 
připravila na blížící se konflikt – dokud nebude 
opravdu pozdě. Proto je text Zj 16,15 varováním 
Laodikejským, že pokud neposlechnou Ježí-
šovy výzvy a rozhodnou se raději zůstat nazí 
(Zj 3,17.18), budou při jeho příchodu zatraceni 
a zahanbeni (1J 2,28–3,3). 

Ježíš ujistil Laodikejské o své lásce a vyzývá 
je k pokání (Zj 3,19). Svou výzvu končí tím, že se 
jim představuje jako milý z Písně Šalomounovy 
(Pís 5,2–6), který stojí u dveří, klepe a prosí, aby 
ho pustili dovnitř (Zj 3,20). Každý, kdo otevírá 
dveře a nechává Ježíše vejít, dostává zaslíbe-
ní, že prožije se Spasitelem vztah plný důvěry 
a lásky – a nakonec s ním bude kralovat na jeho 
trůnu (Zj 20,4).

Přečti si text Zj 3,18–22. Jaké rady dává Ježíš věřícím v Laodikeji? Symbolem čeho je zlato, 
bílý šat a mast na oči (1Pt 1,7; Iz 61,10 a Ef 1,17.18)? V čem jsou tyto rady důležité pro nás, 
kteří žijeme v době závěrečných událostí před Ježíšovým příchodem?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“

-jcHB
Zvýraznění
19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

-jcHB
Zvýraznění
20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

-jcHB
Zvýraznění
2Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami.3Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech.4On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska.5Občerstvěte mě koláči hrozinkovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocna láskou.6Jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá.

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

-jcHB
Zvýraznění
18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.21Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

-jcHB
Zvýraznění
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

-jcHB
Zvýraznění
17Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali18a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu

-jcHB
Zvýraznění
14Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:

-jcHB
Zvýraznění
28Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.29Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.

-jcHB
Zvýraznění
1Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.2Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.3Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ

Přečti si 57. kapitolu „Zjevení“ z knihy Poslové naděje a lásky (AA 578–592; PNL 333–341).
Sedm poselství církevním společenstvím v Malé Asii ukazuje pokles duchovního stavu v sedmi 

sborech. Církev v Efezu byla věrná, přestože už přišla o svou první lásku. Věřící v Smyrně byli z vět-
ší části věrní. Společenství v Pergamu a v Thyatirech dělala stále větší kompromisy, až se nakonec 
většina věřících zcela odvrátila od čistého učení apoštolů. Situace v Sardách byla vážná, protože 
většina členů nenásledovala evangelium. Filadelfie představuje vytrvalé a věrné křesťany. Sbor 
v Laodikeji byl v takovém stavu, že na jeho adresu nezaznívá žádná pozitivní zmínka.

V závěru každého poselství dává Ježíš zaslíbení všem, kteří se drží jeho rad. Můžeme si však 
všimnout, že ačkoliv jednotlivé sbory prožívají stále větší duchovní úpadek, Ježíšova zaslíbení 
úměrně tomu rostou. Sbor v Efezu dostává jen jedno zaslíbení. Další sbory dostávají postupně 
stále více zaslíbení. Církev v Laodikeji sice nakonec dostává jen jedno zaslíbení, ale můžeme ho 
vnímat jako to největší: „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn“ (Zj 3,21).

Otázky k rozhovoru
1.  Přečtěte si text Ř 5,20. Jak předchozí myšlenky dokazují, že čím více se rozmáhá hřích, tím 

více se projevuje Boží milost? Uvažujte o tom v souvislosti s následujícím výrokem: „Církev, 
ač slabá a chybující, je právě tím, na čem na zemi Kristu nejvíce záleží. Neustále na ni dává 
pečlivý pozor a posiluje ji svým svatým Duchem.“ (2SM 396)

2.  Křesťané často říkají, že je těžké být věrným křesťanem ve velkých městech. V prosperu-
jících městech Malé Asie však žili křesťané, kteří zůstali věrni evangeliu a neochvějně dů-
věřovali Bohu i uprostřed tlaku, kterým na ně působilo jejich pohanské okolí. Co se z toho 
můžeme naučit? Uvažujte o těchto křesťanech ve světle Ježíšovy modlitby v J 17,15–19. Jak 
můžeme koncept „být na světě, ale nebýt ze světa“ vztáhnout na dnešní křesťany (ano, 
i na sebe)?

3.  V čem si ve svém společenství potřebujete lépe uvědomit význam poselství Laodikeji?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:35

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost

-jcHB
Zvýraznění
15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.16Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.

-jcHB
Zvýraznění
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Týden od 20. do 26. lednaLekce 4

Hoden je Beránek
Texty na tento týden
Zj 4; Ez 1,5–14; Zj 5; Ef 1,20–23; Žd 10,12; Sk 2,32–36

Základní verš
„Ale jeden ze starců mi řekl: ‚Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on 
otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.‘“ (Zj 5,5)

Minulý týden jsme se věnovali Kristovým poselstvím jeho lidu na zemi. Nyní se Janovo 
vidění přesunulo ze země do nebe a zaměřilo se na to, „co se má stát potom“ (Zj 4,1) – na bu-
doucnost.

Vidění obsažené ve 4. a 5. kapitole se odehrává v nebeském trůnním sále. Scéna v těchto 
dvou kapitolách symbolicky zobrazuje Boží moc nad dějinami a nad plánem záchrany. Ale dří-
ve než se něco dozvíme o budoucnosti, ukazují se před námi obrazy, které zdůrazňují klíčové 
postavení Krista – jeho nebeskou službu velekněze, jeho svrchovanost nad tím, co se odehrává 
v nebesích, a vykoupení lidstva. Takovým způsobem kapitoly 4 a 5 přinášejí nebeský pohled 
na význam budoucích událostí, které jsou zaznamenány v dalších částech knihy.

Za povšimnutí stojí i skutečnost, že zatímco poselství sedmi sborům byla napsána po-
měrně přímočaře a jasně, od čtvrté kapitoly se v knize začíná stále výrazněji objevovat 
symbolický jazyk, který není vždy snadné interpretovat. Tento jazyk vychází z dějin Božího 
lidu zaznamenaných ve Starém zákoně. Pro správný výklad knihy Zjevení je proto potřeba 
náležité pochopení jejího symbolického jazyka ve světle Starého zákona.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- V nebeském trůním sále- Nebeské shromáždění- Zapečetěná kniha- Hoden je Beránek- Význam Letnic- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Ne | 20. ledna

V NEBESKÉM TRŮNNÍM SÁLE

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí 
všechno povstalo a jest. (Zj 4,11)
12Slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, 
bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ 13A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod 
zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dob-
rořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ (Zj 5,12.13)

Osobní studium
Počínaje veršem Zj 4,1 zve Ježíš Jana do ne-
bes, aby tam mohl vidět panoramatický ná-
stin dějin od jeho současnosti až po Kristův 
návrat.

Texty Zj 4,1–8; 5,11–14 a Ez 1,26–28 popisují 
místo v nebesích, kde se nachází Boží trůn. 
Co se můžeš z těchto veršů dozvědět o ne-
beském trůnním sále?

Apoštol hleděl přes otevřené dveře do ne-
beského chrámu a na Boží trůn. Trůn je 
symbolem Boží vlády a moci nad stvořením. 
Duha nad trůnem vyjadřuje Boží věrnost 
svým zaslíbením (Gn 9,13–16; Iz 54,9.10). Sa-
tan, který si sám osobuje vládu nad zemí a je 
Božím protivníkem, zpochybnil Boží moc 
a autoritu nad celým vesmírem. V probíha-
jícím velkém sporu mezi Bohem a satanem 
je proto hlavní otázkou, kdo má právo vlád-
nout. Smyslem nebeského shromáždění, jež 

Jan viděl v trůnním sále, bylo uctívat Boha 
a potvrdit oprávněnost Boží vlády nad ves-
mírem (Zj 4,1–8 a Zj 5,11–14).

Znovu si přečti texty Zj 4,8–11 a Zj 5,9–14. 
Co ses z těchto veršů dozvěděl o pravé boho-
službě? Proč je podle 4. kapitoly Bůh hoden 
úcty? A proč (a čeho všeho) je hoden Beránek 
podle Zj 5,9–14?

Zjevení 4 přináší popis trůnního sálu 
v nebeském chrámu a také bohoslužby, kte-
rá se zde uskutečňuje. Zatímco ve čtvrté 
kapitole je objektem uctívání Bůh a jeho 
stvořitelská moc, v páté kapitole je uctíván 
Beránek za jeho vykupitelské dílo. Tyto ka-
pitoly ukazují, že pravé uctívání připomíná, 
vyvyšuje a oslavuje Boha a jeho mocné činy 
stvoření a vykoupení. Bůh, který stvořil svět 
za šest dní, má moc a schopnost uvést svět 
do původního stavu a přeměnit jej ve věčný 
domov pro Boží lid. A to je přesně to, co nám 
Bůh zaslíbil.

Uvažuj nad učením evangelia: Ten, který je Stvořitelem nejen nás a našeho světa, ale 
i celého vesmíru, je zároveň „Beránek, ten obětovaný“ (Zj 5,6) za nás. Co pro tebe tato sku-
tečnost znamená ve světě naplněném bolestí a chaosem?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo,3kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová.4Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.5Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel – to je sedmero duchů Božích;6a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu:7První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu.8Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

-jcHB
Zvýraznění
11A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce;12slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“13A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“14A ty čtyři bytosti řekly: „Amen;“ starci padli na kolena a klaněli se.

-jcHB
Zvýraznění
26A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu, a na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi , co vypadalo jako člověk.27I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící záři dokola.28Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího.

-jcHB
Zvýraznění
13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
9„Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě.10I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“

-jcHB
Zvýraznění
9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“11A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce;12slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“13A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“14A ty čtyři bytosti řekly: „Amen;“ starci padli na kolena a klaněli se.

-jcHB
Zvýraznění
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Lekce 4 | Hoden je BeránekPo | 21. ledna

NEBESKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
6A uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu: 7První podobná lvu, druhá 
býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. 8Všechny čtyři bytosti jedna jako 
druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Sva-
tý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“ (Zj 4,6b–8)

Osobní studium
Popis starců ve Zj 4,4 naznačuje, že nejde 
o andělské bytosti. Označení „starci“ („starší“; 
ČSP) se v Bibli vždy vztahuje na lidi. Na rozdíl 
od andělů, kteří vždy stojí v Boží blízkosti, tito 
starci sedí na trůnech. Bílá roucha, která mají 
na sobě, jsou oděvem věrného Božího lidu, 
který zvítězil (Zj 3,4.5). Stejnou myšlenku vyja-
dřují i věnce vítězství na jejich hlavách (Zj 4,4; 
ČSP). Nejde o královské koruny, jak by se moh-
lo zdát z některých překladů (např. ČEP), ale 
o věnce (z řeckého stefanos), jaké dostáva-
li v tehdejších dobách vítězové sportovních 
utkání. Z těchto dvou symbolů je tedy zřejmé, 
že zde máme symbolický obraz „svatých“, kte-
ří díky Kristu zvítězili a jsou zachráněni. 

Také číslo čtyřiadvacet je symbolické: 
skládá se ze dvou dvanáctek. Číslovka dva-
náct je v Bibli symbolem Božího lidu. Čtyři-
advacet starců může představovat Boží lid 
jako celek – církev Starého i Nového záko-
na. Čtyřiadvacet bylo i skupin kněží, kte-
ří se střídali v chrámových povinnostech 
(1Pa 24,4–19), a také skupin chrámových 
zpěváků (1Pa 25,1–3).

Skutečnost, že čtyřiadvacet starců (star-
ších) je v Bibli prvně zmíněno právě v této pa-
sáži, naznačuje, že jde o zcela novou skupinu, 
která se nyní nachází v trůnním sále. V tomto 
textu může být buď předobrazem všech těch, 

kteří nakonec budou vítězi, nebo může jít o ty, 
kteří byli vzkříšeni z mrtvých již při Kristově 
zmrtvýchvstání (Mt 27,51–53).

Pokud je to tak, pak se čtyřiadvacet star-
ců, kteří vystoupili na nebesa spolu s Ježí-
šem, stalo představiteli zachráněného lidstva 
a jsou svědky spravedlivého Božího jednání 
při uskutečňování plánu spasení. Ve Zj 5,9 
těchto čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi 
živými bytostmi (verš 8) padá v úctě před 
Beránkem, který byl zabit, ale nyní žije. Zpí-
vají společně novou píseň a velebí Beránka: 
„A zpívali novou píseň: ‚Jsi hoden přijmout 
tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl 
obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi 
ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a uči-
nil je královským kněžstvem našeho Boha; 
a ujmou se vlády nad zemí‘“ (Zj 5,9.10).

Čtyři živé bytosti jsou zmíněny i ve Zje ve-
ní 4,6–8. Porovnej jejich popis s popisem čtyř 
živých bytostí u Ezechiela 1,5–14 a 10,20–22 a se 
čtyřmi serafy, o nichž se mluví u Izajáše 6,2.3.

Tyto čtyři živé bytosti představují osla-
vené bytosti, které slouží Bohu a jsou u jeho 
trůnu (Ž 99,1). Jejich křídla symbolicky uka-
zují na rychlost v uskutečňování Božích 
příkazů a jejich oči symbolizují moudrost. 
Skutečnost, že jsou spolu s dvaceti čtyřmi 
starci a velkým množstvím andělů kolem 
Božího trůnu (Zj 5,11), ukazuje, že v trůnním 
sále mají své zastoupení nebesa i země.

Přestože naše obrazotvornost a fantazie má problém představit si takové obrovské shromáž-
dění, pokus se alespoň částečně vcítit do atmosféry, která kolem Božího trůnu při takové 
příležitosti musí panovat. Čím se podle tebe takové shromáždění vyznačuje? Jak bys ho cha-
rakterizoval? Co se z tohoto popisu můžeš dozvědět o Bohu?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.

-jcHB
Zvýraznění
4Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Zvýraznění
4Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm.5Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových.6Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi.7První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše,8třetí na Charima, čtvrtý na Seórima,9pátý na Malkijáše, šestý na Mijamína,10sedmý na Kósa, osmý na Abijáše,11devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše,12jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jakíma,13třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába,14patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra,15sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,16devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla,17jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla,18třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše.19Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele.

-jcHB
Zvýraznění
1David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citeře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo:2Ze synů Asafových Zakúr, Josef, Netanjáš a Asarela. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví.3Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citeře k chvále a oslavě Hospodina.

-jcHB
Zvýraznění
51A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,52hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;53vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.

-jcHB
Zvýraznění
9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

-jcHB
Zvýraznění
5Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.6Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.7Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz.8Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech.9Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed.10Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.11Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla.12Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely.13Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk.14A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.

-jcHB
Zvýraznění
20To jsou ty bytosti, které jsem viděl pod trůnem Boha Izraele u průplavu Kebaru. Poznal jsem, že to jsou cherubové.21Každý měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly ruce podobné lidským.22Jejich tváře se svým vzhledem a znaky podobaly těm, které jsem viděl při průplavu Kebaru. Každý se ubíral přímo před sebe.

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin kraluje! Národy trnou. Trůní na cherubech! Země se zmítá.

-jcHB
Zvýraznění
11A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce
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ZAPEČETĚNÁ KNIHA
5Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on ote-
vře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“ 6Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi 
bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů 
Božích vyslaných do celého světa. 7Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho 
pravice. (Zj 5,5–7)

Osobní studium
Uvažuj o verších Zj 5,1–4. Co znamená zapeče-
těná kniha ve světle veršů Iz 29,11.12? Proč se 
Jan rozplakal, když viděl zapečetěnou knihu?

Text říká, že zapečetěná kniha (svitek; ČSP) 
ležela po pravici Boha, který seděl na trůnu. 
Čekalo se jen na toho jediného,   kdo by byl ho-
den vzít ji a „rozlomit její pečetě“ (Zj 5,2).

Ellen G. Whiteová píše, že zapečetěná 
kniha obsahuje záznam velkého sporu, a do-
dává, co do něj patří: „Dějiny Božího vede-
ní, prorocky předpovězené dějiny národů 
a církve. Obsahuje Boží výroky, zmiňuje 
se o jeho autoritě, přikázáních, zákonech, 
všech symbolických vyjádřeních věčného 
Boha a o dějinách všech vládnoucích moc-
ností jednotlivých národů. Kniha obsahuje 
symbolicky vyjádřenou míru vlivu každého 
národa, jazyka a lidu od počátku dějin země 
až do jejich závěru.“ (9MR 7)

Jinými slovy, zapečetěná kniha obsahuje 
Boží tajemství, která se týkají jeho plánů 

na vyřešení problému hříchu a záchrany 
lidských bytostí. Úplné poznání a odhalení 
tohoto tajemství proběhne až při druhém 
příchodu Ježíše Krista (Zj 10,7).

Uvažuj o verších ve Zj 5,5–7. Proč je Kristus 
jediný v celém vesmíru, kdo může vzít zape-
četěnou knihu a rozlomit její pečetě? Co ti to 
říká o Kristu a o jeho postavení ve vesmíru?

Napětí v trůnním sále vychází ze sata-
novy vzpoury. Přestože naši planetu stvořil 
Bůh, nachází se v područí uchvatitele – sa-
tana. Janův pláč je vyjádřením slz Božího 
lidu, které již od Adama vyjadřují touhu 
člověka po vysvobozen z otroctví hříchu. 
Zapečetěná kniha obsahuje Boží plán pro 
řešení problému hříchu. Není pochyb o tom, 
že Bůh ve své nekonečné moci může tento 
plán uskutečnit. Vykoupení padlého lid-
stva vyžadovalo něco opravdu výjimečného. 
A byl to právě Ježíš, kdo „zvítězil“, a proto byl 
hoden otevřít knihu, převzít vládu nad zemí 
a stát se naším Prostředníkem v nebeské 
svatyni.

Co potřebuješ udělat, aby byl Ježíš ve tvém křesťanském životě tím nejvýznamnějším 
a nejdůležitějším?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi.2Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?“3Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní.4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní.

-jcHB
Zvýraznění
ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.
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HODEN JE BERÁNEK
8A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; kaž-
dý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. 9A zpívali 
novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou 
krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras 10a učinil je královským kněž-
stvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ (Zj 5,8–10)

Osobní studium
Přečti si texty Zj 5,8–14; Ef 1,20–23 a Žd 10,12. 
Jaké je společné poselství těchto veršů? 
V čem ti tato slova mohou být povzbuzením 
a zklidněním ve světě, který sám o sobě při-
náší jen velmi málo naděje a klidu?

Když Kristus přistoupil k trůnu, přijal 
knihu z Boží pravice. Toto gesto ukazuje, 
že veškerá moc a svrchovanost patří právě 
Kristu (Mt 28,18 a Ef 1,20–22). V té chvíli celý 
vesmír uznal Kristovo právo vládnout nad 
zemí. To, o co jsme přišli v Adamovi, jsme 
znovu nabyli v Kristu.

Poté, co Kristus vzal knihu, držel vlast-
ně v rukou osud celého lidstva. Čtyři živé 
bytosti a čtyřiadvacet starců padlo před 
Beránkem a uctívali ho, jak je to uvedeno 
ve Zj 5,9: „Jsi hoden přijmout tu knihu a roz-
lomit její pečetě, protože jsi byl obětován…“ 
Takovým projevem úcty vznešení andělé 
a představitelé vykoupených potvrdili Kris-
tovu oběť za záchranu lidstva. Kristus svou 

krví zaplatil výkupné za padlé lidské bytosti 
a nabídl jim naději záchrany a zaslíbení o bu-
doucnosti, kterou si umíme jen velmi těžko 
představit.

Ke čtyřem živým bytostem a k dvaceti 
čtyřem starcům se nyní přidává nesmírný 
počet andělských zástupů, které obklopují 
trůn, a svou chválu směřují na Beránka, jenž 
byl zabit a nyní žije a přimlouvá se za padlé 
lidstvo (Žd 7,25). Všichni, kteří byli přítomni 
v trůnním sále, jednomyslně volali: „Hoden 
jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, 
bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dob-
rořečení“ (Zj 5,12).

Právě v této chvíli se spojily stvořené 
bytosti v nebesích a na zemi, aby vzdaly krá-
lovské pocty Otci i Kristu: „Tomu, jenž sedí 
na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, slá-
va i moc na věky věků!“ (Zj 5,13). Čtyři lidské 
bytosti zvolají „Amen“, čtyřiadvacet starců 
se klaní a tvoří tak závěrečnou scénu tohoto 
úžasného vyvýšení Beránka, jehož jsme byli 
svědky v nebeském trůnním sále.

Fyzikové uvažují nad tím, že jednoho dne země shoří, zhroutí se do sebe nebo se naopak 
rozpadne. Jak velký je to kontrast ve srovnání s budoucností, kterou nám představuje 
Boží slovo! Co můžeš udělat již nyní, aby ses uměl radovat z budoucnosti, která nás čeká?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce;12slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“13A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“14A ty čtyři bytosti řekly: „Amen;“ starci padli na kolena a klaněli se.

-jcHB
Zvýraznění
20Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil 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 věku, tak i v budoucím.22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,23která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

-jcHB
Zvýraznění
Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

-jcHB
Zvýraznění
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.
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VÝZNAM LETNIC
1Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 2Náhle se strhl hukot z nebe, 
jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 3A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazy-
ky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 4všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 
ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (Sk 2,1–4)
Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten 
obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa. 
(Zj 5,6)

Osobní studium
Vylití Ducha svatého o Letnicích potvrzuje 
jednu z nejvýznamnějších událostí v ději-
nách plánu spasení: uvedení (inauguraci) 
Krista do jeho služby jako Velekněze a Krále 
v nebeské svatyni (viz též Sk 1,4–8 a Sk 2,33). 
Prostřednictvím velekněžské služby, kterou 
koná po pravici Otce (Zj 5,6.7), je Kristus 
schopen naplnit konečnou fázi plánu spase-
ní. Jako Prostředník v nebeské svatyni Ježíš 
jedná v náš prospěch – pro naši záchranu. 
Prostřednictvím Krista mají všichni věřící 
přístup k Bohu a mohou přijmout odpuštění 
svých hříchů.

Přečti si texty Sk 2,32–36 a J 7,39. Co pro 
tebe znamená skutečnost, že Ježíš je v nebe-
sích jako náš Velekněz a Král?

Po vyvýšení Krista v nebeské svatyni 
následovalo sestoupení Ducha svatého 
na učedníky. Text Zj 5,6 zmiňuje sedm du-
chů „vyslaných do celého světa“. Jak jsme již 
viděli v předchozí lekci, sedm duchů symbo-

lizuje plnost činnosti Ducha svatého na svě-
tě. Při Kristově uvedení na trůn byl Duch 
seslán na zem. To byl jeden z prvních činů, 
které Ježíš vykonal jako náš velekněz v ne-
beské svatyni. Seslání Ducha svatého zna-
mená, že se Ježíš postavil před Otce a že Bůh 
přijal oběť, kterou Kristus přinesl za hříšné 
lidstvo.

„Kristovo nanebevstoupení bylo zname-
ním toho, že jeho následovníci dostanou 
slíbené požehnání… Když Kristus vstoupil 
do nebeských bran, byl za chvalozpěvu an-
dělů uveden na trůn. Ihned po skončení 
tohoto obřadu sestoupil na učedníky v boha-
tých proudech Duch svatý. Takto byl Kristus 
skutečně oslaven slávou, kterou měl u Otce 
již od věčnosti. Vylitím Ducha svatého o Let-
nicích nebe oznámilo, že Kristus se ujal své-
ho úřadu. Jak zaslíbil, seslal svým následov-
níkům Ducha svatého z nebe na znamení 
toho, že jako Kněz a Král převzal veškerou 
moc na nebi i na zemi a že byl pomazán, aby 
vládl nad svým lidem.“ (AA 38; PNL 23)

Přečti si texty Žd 4,16 a 8,1. Jakou naději a  jaké povzbuzení nacházíš v ujištění, že Ježíš 
jako Kněz a Král přijal veškerou moc na nebi i na zemi? Jak ti víra v tuto pravdu pomáhá 
zvládat každodenní situace a nejistotu budoucnosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

-jcHB
Zvýraznění
33Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.

-jcHB
Zvýraznění
32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.33Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.34David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici,35dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘36Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“

-jcHB
Zvýraznění
To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.

-jcHB
Zvýraznění
6Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa. 7Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice
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Lekce 4 | Hoden je BeránekPá | 25. ledna

PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ

Přečti si 87. kapitolu „Nanebevstoupení“ z knihy Touha věků (DA 829–835; TV 529–533) a 5. kapi-
tolu „Dar Ducha svatého“ z knihy Poslové naděje a lásky (AA 47–56; PNL 28–32).

Poselství textu Zjevení 4. a 5. kapitoly je velmi důležité pro Boží lid, který žije v závěru 
pozemských dějin. Seslání Ducha svatého o Letnicích vyústilo v začátek kázání evangelia ce-
lému světu. Základem poselství byl vyvýšený Ježíš, který se stal Veleknězem a Králem a sedí 
po pravici Otce. Tato pravda o Ježíši byla centrem křesťanské věrouky (Žd 8,1) a úhelným ka-
menem kázání apoštolů (Sk 2,32.33; 5,30.31). Zvěstování evangelia bylo motivací věřících a zdro-
jem jejich víry a odvahy tváří v tvář pronásledování a těžkým životním situacím (Sk 7,55.56; 
Ř 8,34). Snahu apoštolů požehnal Bůh a při jejich kázání se obrátilo mnoho lidí. 

Nikdy nesmíme zapomenout, že jen dobrá zpráva o spasení v Kristu může zasáhnout 
a proměnit lidské srdce a vést je k přijetí volání věčného evangelia. Jen tak mohou lidé začít 
brát Boha vážně, vzdát mu slávu a uctívat ho (Zj 14,7). Naší jedinou nadějí je Spasitel, který je 
zároveň naším Knězem a Králem v nebeské svatyni. On je se svým lidem – a bude s ním až 
do úplného konce (Mt 28,20). Budoucnost je v jeho rukou.

Nikdy proto nezapomeňme, že pokud si budeme připomínat podstatu evangelia, přinese 
to úspěch při kázání závěrečného poselství trpícímu a ztracenému lidstvu. Nic z toho, co 
kážeme, není důležitější než kříž a to, co nás učí o Bohu.

Otázky k rozhovoru
1.  Jednoho dne budeme v nebi oslavovat Hospodina za  jeho dobrotu, moc a především 

milost. Co můžeme udělat už dnes, abychom mohli prožívat něco z atmosféry budou-
cího času? Jak dnes můžeme s vděčným srdcem oslavovat Boha za všechno, co pro nás 
vykonal, koná a ještě v budoucnu udělá?

2.  Přečtěte si verše Zj 4,11 a 5,9. Jaké postavení zde mají Otec a Syn? Jaký význam to má 
v plánu spasení? Proč je Bůh hoden našeho uctívání? Jaké nádherné pravdy nám o Bo-
hu říká sobota?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:46

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu

-jcHB
Zvýraznění
32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.33Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.

-jcHB
Zvýraznění
30Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili;31toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

-jcHB
Zvýraznění
Volal 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.“

-jcHB
Zvýraznění
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

-jcHB
Zvýraznění
55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,56a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“

-jcHB
Zvýraznění
Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.“

-jcHB
Zvýraznění
9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

-jcHB
Zvýraznění
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Týden od 27. ledna do 2. únoraLekce 5

Sedm pečetí
Texty na tento týden
Zj 6,1–17; Lv 26,21–26; Ez 4,16; Dt 32,43; 2Te 1,7–10

Základní verš
„A zpívali novou píseň: ‚Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obě-
tován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je králov-
ským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.‘“ (Zj 5,9.10)

Ve Zjevení 6 pokračuje scéna z kapitol 4 a 5, ve kterých byl Kristus představen jako ten, 
kdo je hoden otevřít zapečetěnou knihu. Díky svému vítěznému životu a vítězné smrti získal 
zpět to, co lidstvo prostřednictvím Adama ztratilo. Nyní je tedy Kristus připraven rozlomit 
pečetě knihy, a tak posouvat kupředu plán spasení až k jeho dokončení.

Letnice znamenají začátek masivního šíření evangelia, jehož prostřednictvím Kristus 
rozšiřuje své království. Lámání pečetí odkazuje na kázání evangelia a na důsledky, které 
přináší odmítnutí jeho poselství. Rozlomení poslední, sedmé pečetě nás přivádí k závěru 
pozemských dějin.

Zjevení 3,21 přináší klíč k pochopení sedmi pečetí: „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se 
mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ Kapitoly 4 a 5 hovoří 
o Kristově vítězství a jeho vyvýšení – díky své oběti na kříži je Ježíš „hoden“ být naším 
nebeským Veleknězem a otevřít knihu. Poslední verše sedmé kapitoly popisují vítěze před 
Kristovým trůnem. Šestá kapitola pojednává o vítězném zápase Božího lidu, který nakonec 
usedne s Kristem na jeho trůn.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Otevření první pečetě- Druhá a třetí pečeť- Čtvrtá pečeť- Otevření páté pečetě- Otevření šesté pečeti- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Lekce 5 | Sedm pečetíNe | 27. ledna

OTEVŘENÍ PRVNÍ PEČETĚ
1I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř 
živých bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“ 2A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm 
seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil. (Zj 6,1.2; ČSP)

Osobní studium
Přečti si text Zj 6,1–8 a porovnej ho s verši 
Lv 26,21–26 a Mt 24,1–14. Která klíčová slova 
mají tyto texty společná? Co se můžeme do-
zvědět z veršů v Lv a Mt o smyslu prvních 
čtyř pečetí?

Události popsané v sedmi pečetích musíme 
chápat v kontextu trestů ve Starém zákoně. 
Ty byly popisovány obrazy meče, hladu, moru 
a divoké (dravé) zvěře (Lv 26,21–26). Ezechiel 
je nazývá „přísné soudy“ (Ez 14,21). Šlo o „ná-
pravné“ soudy, jejichž prostřednictvím chtěl 
Bůh zatřást se svým lidem, aby se probudil ze 
své duchovní letargie a nevěrnosti smlouvě. 
Podobným způsobem jsou i čtyři jezdci pro-
středkem, kterým chce Bůh udržet v bdělosti 
svůj lid, očekávající Ježíšův návrat.

Úzkou spojitost můžeme najít i mezi 
prvními čtyřmi pečetěmi ve Zjevení a textem 
Mt 24,4–14, ve kterém Ježíš vyjadřuje, co se 
bude na světě dít. Prostřednictvím čtyř jezd-
ců chce Bůh udržet svůj lid na správné cestě. 
Bůh nám připomíná, že tento svět – ve stavu, 
v jakém se nachází – není naším domovem.

Ačkoli jde jen o symbolický jazyk, i Zjeve-
ní 6,1.2 hovoří o vítězství. Připomíná nám text 
Zj 19,11–16, který zobrazuje Krista jako jezdce 

na bílém koni. Kristus zde vede svá nebeská 
vojska, anděly, aby při druhém příchodu přivedli 
všechny zachráněné. Bílé roucho je jako symbol 
čistoty velmi často spojené s Kristem a jeho 
následovníky. Jezdec na koni drží luk, vítězí 
a dostává věnec (Zj 6,2; ČSP). Tento popis připo-
míná obraz Boha, který je ve Starém zákoně 
připodobněn k jezdci na koni s lukem v ruce, 
jak si vítězně podmaňuje nepřátele svého lidu 
(Abk 3,8–13 a Ž 45,5.6). Řecké slovo pro „věnec“ 
z verše Zj 6,2 je opět stefanos a jde vlastně o vav-
řínový věnec vítěze (Zj 2,10; 3,11). Tento jezdec  
tedy zvítězil.

Scéna první pečetě popisuje šíření evan-
gelia, které se s velkou mocí začalo o Letni-
cích a jehož prostřednictvím Kristus začal 
rozšiřovat své království. Tehdy bylo velmi 
mnoho oblastí, které bylo třeba zasáhnout 
evangeliem, a mnoho lidí se teprve mělo stát 
Ježíšovými následovníky. Stejný úkol stojí 
před Ježíšovými učedníky i dnes – a bude 
tomu tak až do závěrečného vítězství, kdy se 
Ježíš vrátí ve své slávě.

V prorockém smyslu můžeme říci, že prv-
ní pečeť souvisí s poselstvím církve v Efezu. 
Popisuje apoštolské období prvního století, 
během kterého se evangelium šířilo obrov-
skou rychlostí po celém světě (Ko 1,23).

Proč si každý křesťan potřebuje vždy znovu uvědomovat, že jen tehdy, když je s Kristem, 
stojí na straně vítěze – a to bez ohledu na bezprostřední okolnosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“4A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.5Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.6A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“7A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“8A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

-jcHB
Zvýraznění
21Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.22Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.23Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,24i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.25Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.26Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

-jcHB
Zvýraznění
1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby.2On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.8Ale to vše bude teprve začátek bolestí.9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;11povstanou lživí proroci a mnohé svedou,12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.14A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

-jcHB
Zvýraznění
21Toto praví Panovník Hospodin: „I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek,22hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj uvedl.

-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
8Vzplanul snad Hospodin proti řekám? Zda proti řekám plane tvůj hněv nebo tvá prchlivost proti moři? Jedeš na svých ořích, tvoje vozy přivážejí spásu.9Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. Řekami rozpolcuješ zemi.10Spatřily tě hory a chvějí se v křeči. Přehnala se průtrž mračen, propastná tůň do křiku se dala, vysoko vzpíná své ruce.11Do svého obydlí se stáhlo slunce i měsíc, utekly před světlem tvých šípů, před září tvého blyštivého kopí.12Rozlícen po zemi kráčíš, po pronárodech ve hněvu dupeš.13Vyšel jsi spasit svůj lid, spasit pomazaného svého. Rozdrtil jsi hlavu svévolníkova domu, obnažils ho od základů k hrdlu.

-jcHB
Zvýraznění
5se zdarem důstojně do boje vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.6Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!

-jcHB
Zvýraznění
pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

-jcHB
Zvýraznění
Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

-jcHB
Zvýraznění
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
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DRUHÁ A TŘETÍ PEČEŤ
3Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“ 4A vyjel 
druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem 
vraždili; byl mu dán veliký meč. 5Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch 
bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. 6A z kruhu těch čtyř bytostí jsem 
slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však 
nech!“ (Zj 6,3–6)

Osobní studium
Uvažuj o verších Zj 6,3.4. Na základě popisu 
ohnivého (ČSP překládá přesněji ohnivě ru-
dého) koně a jeho jezdce se pokus vyjádřit, co 
tyto verše říkají o evangeliu.

Červená je barva krve. Jezdec měl velký 
meč a dostal moc vzít lidem klid. To otevřelo 
cestu pro vzájemné zabíjení (Mt 24,6).

Druhá pečeť popisuje důsledky odmítnu-
tí evangelia. Historicky jde o období, které 
začalo druhým stoletím. Zatímco Kristus 
vede duchovní zápas prostřednictvím kázá-
ní evangelia, mocnosti zla se staví na silný 
odpor. V takové situaci nevyhnutelně do-
chází k pronásledování. Jezdec nemusí niko-
ho zabíjet. Když však vezme ze země klid, vý-
sledkem je kruté pronásledování (Mt 10,34).

Uvažuj o textu Zj 6,5.6 v souvislosti s verši 
Lv 26,26 a Ez 4,16. Na základě popisu černého 
koně a jeho jezdce se pokus charakterizovat, 
co tento symbolický text hovoří o šíření 
evangelia.

Jezdec na černém koni drží váhy a váží 
obilí. Hlas z kruhu čtyř bytostí oznamuje: 
„Za denní mzdu jen mírka pšenice, za den-

ní mzdu tři mírky ječmene…“ (Zj 6,6). V této 
oblasti světa byly obilí, olej a víno nezbytné 
pro život (Dt 11,14). Jíst chléb z velmi opa-
trně odváženého obilí vyjadřuje velký ne-
dostatek a hladomor (viz Lv 26,26; Ez 4,16). 
V Janových dnech byl denár denní mzdou 
dělníka, za kterou bylo možno nakoupit vše 
nezbytné pro život celé rodiny na jeden den. 
Ale hladomor vyhnal ceny do závratných 
výšek. V popisované scéně je možné za celo-
denní mzdu koupit jídlo sotva pro jednoho 
člověka. Na to, aby se mohla nasytit malá 
rodina, by celá mzda šla na koupi tří mírek 
méně výživného ječmene, což bylo jídlo těch 
nejchudších.

Scéna třetí pečetě ukazuje na další ná-
sledky odmítání evangelia. Historicky toto 
období začíná čtvrtým stoletím, kdy církev 
postupně začíná získávat politickou moc. 
Pokud bílý kůň představuje šíření evange-
lia, pak černý kůň ukazuje na nepřítomnost 
evangelia a spoléhání se na lidské tradice. 
Zrno v Bibli představuje Boží slovo (L 8,11). 
Odmítnutí evangelia má za následek hlad 
po Božím slově. To nám připomíná proroctví 
z knihy proroka Ámose (Am 8,11–13).

Dnes žijeme ve světě, ve kterém lidé většinou nemají nebo neprojevují o Boží slovo zájem. 
Jak bys vysvětlil proroctví, které hovoří o tom, že lidé budou mít hlad po Božím slově? Jak 
bys tuto situaci aplikoval na dnešní dobu?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

-jcHB
Zvýraznění
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

-jcHB
Zvýraznění
Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

-jcHB
Zvýraznění
Dále mi řekl: „Lidský synu, zlámu v Jeruzalémě hůl chleba. Budou jíst chléb odvážený a s obavami a vodu budou pít odměřenou a v skleslosti

-jcHB
Zvýraznění
dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej

-jcHB
Zvýraznění
Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo.

-jcHB
Zvýraznění
11Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.12Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.13V onen den budou omdlévat žízní krásné panny i jinoši.
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ČTVRTÁ PEČEŤ
7A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“ 8A hle, kůň sinavý, 
a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvr-
tinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. (Zj 6,7.8)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu. Co zobrazuje tato 
scéna? Jak souvisí s předchozími? Jak rozu-
míš těmto veršům v jejich kontextu?

Po rozlomení čtvrté pečetě se objevuje 
kůň sinavý (ČSP překládá plavý). V řečtině 
je použito pro označení barvy slovo chlóros, 
které označuje mrtvolně nazelenalou barvu. 
Jméno jezdce je Smrt. Jezdce následuje svět 
mrtvých (řecky hádés). Jezdci dostali moc 
zabíjet lidi mečem, hladem, morem a dravý-
mi šelmami (také Mt 24,7.8).

Dobrou zprávou je, že moc Smrti a pod-
světí je omezená. Dostaly moc pouze nad 
částí (čtvrtinou) země. Ježíš nás ujišťuje, že 
on má klíče od smrti a hrobu (Zj 1,18).

Vrať se k základním charakteristikám 
poselství sborům v Efezu, Smyrně, Pergamu 
a Thyatirech, jak jsme o tom mluvili při stu-

diu Zjevení 2. Porovnej situaci v těchto sbo-
rech s obrazy otevírání prvních čtyř pečetí. 
Jaké shody nebo podobnosti nacházíš? Co to 
podle tebe znamená?

Scény sedmi pečetí zobrazují budoucnost 
církve. Podobně jako v listech sedmi sborům, 
i v obrazech rozlomení pečetí můžeme vidět je-
jich souvislost s různými obdobími dějin křes-
ťanství. Během apoštolského období se evan-
gelium velkou rychlostí šířilo do celého světa. 
Poté následovalo období ovlivněné Římskou 
říší, které trvalo od konce prvního po začátek 
čtvrtého století, jak to naznačují scény zob-
razené při druhé pečeti. Třetí pečeť ukazuje 
na období kompromisů ve čtvrtém a pátém 
století, které můžeme charakterizovat jako 
duchovní hlad, který nakonec vedl k tomu, co 
se často nazývá jako „doba temna“. Čtvrtá pe-
čeť výstižně popisuje duchovní smrt, v níž se 
křesťanství nacházelo téměř tisíc let.

Ve Zj 6,6 se říká, že „olej a víno“ nebudou pohromami třetí pečetě ovlivněny. Olej je sym-
bolem Ducha (1S 16,13; Sk 10,38) a nové víno je symbolem spasení v Ježíši Kristu (Mk 2,22). 
Co můžeš na základě těchto symbolů říci o skutečnosti, že ačkoli lidem chybí Boží slovo, 
Duch svatý stále koná své dílo a spasení je stále dostupné pro všechny, kteří hledají 
pravdu?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.8Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

-jcHB
Zvýraznění
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“

-jcHB
Zvýraznění
A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“

-jcHB
Zvýraznění
Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.

-jcHB
Zvýraznění
A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!“
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OTEVŘENÍ PÁTÉ PEČETĚ
9Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží 
a pro svědectví, které vydali. 10A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš 
soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ 11Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo 
jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a brat-
ří, kteří budou zabiti jako oni. (Zj 6,9–11)

Osobní studium
Pojem „duše“ v Bibli označuje celého člověka 
(Gn 2,7; ČSP). V této scéně se mučedníci na-
cházejí „pod oltářem“. To je narážka na krev 
oběti, která se v pozemské svatyni vylévala 
ke spodní části oltáře (Ex 29,12; Lv 4,7). Boží 
lid trpěl pro svou věrnost evangeliu pod tí-
hou nespravedlnosti a hrozeb smrti. Utrpení 
a smrt těchto lidí je skutečně „do nebe volající“ 
a dožadují se, aby Bůh začal jednat a zjednal 
spravedlnost. Je důležité si uvědomit, že 
tyto texty se týkají nespravedlnosti, která se 
odehrává na zemi – neříkají tedy nic o stavu 
mrtvých po smrti. Je ostatně zřejmé, že tyto 
„duše“ nemají žádný podíl na radosti a blaže-
nosti nebes.

Přečti si text Zj 6,11 spolu s verši Dt 32,43 
a Ž 79,10. Jak Bůh na modlitby mučedníků 
odpovídá?

Umučení svatí dostali bílé roucho, které 
představuje Kristovu spravedlnost – je to 
Kristův dar těm, kteří přijali jeho nabídku 
milosti (Zj 3,5; 19,8). Text říká, že mučedníci 
budou muset počkat na své spoluvěřící, kteří 
procházejí podobnou zkušeností – „dokud 

jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bra-
tří“ (Zj 6,11). ). Novější překlady uvádějí slovo 
„počet“ kurzívou, protože se v řeckém textu 
neobjevuje; jeho použití je překladatelskou 
snahou o lepší srozumitelnost. Jan zde po-
užil sloveso pléróthósin, které by šlo přelo-
žit: „dokud nebudou úplní“. Zjevení nemluví 
o přesném počtu mučedníků, kterého by 
bylo třeba dosáhnout před Kristovým ná-
vratem (jakoby přesný počet mučedníků byl 
podmínkou Kristova návratu). O úplnosti 
se zde hovoří v souvislosti s jejich charakte-
rem. Boží lid se stává úplný přijetím roucha 
Kristovy spravedlnosti, ne vlastním úsilím 
a dosahováním nějakých zásluh (Zj 7,9.10). 
Mučedníci budou vzkříšeni a rehabilitováni 
až při Kristově druhém příchodu – na začát-
ku tisíciletí (Zj 20,4).

Scéna páté pečetě se historicky vztahuje 
na období vedoucí k refomaci. Během ní 
zemřely pro svou věrnost mučednickou 
smrtí miliony lidí (porovnej Mt 24,21). Lidé 
věrní Bohu trpí během celé historie lid-
stva – od dob Ábela (Gn 4,10) až do doby, kdy 
Bůh nakonec potrestá velikou nevěstku 
„za krev svých služebníků“ (Zj 19,2). 

V průběhu celých dějin zaznívá volání Božího lidu „Kdy už, Pane?“ nebo „Až do kdy?“ Kdo 
z nás nikdy ve svém životě nepocítil nedostatek spravedlnosti? Jaké povzbuzení nacházíš 
ve scéně páté pečetě?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

-jcHB
Zvýraznění
9Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.10A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“

-jcHB
Zvýraznění
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Zvýraznění
8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.

-jcHB
Zvýraznění
Vezmeš trochu krve z býčka a potřeš prstem rohy oltáře; všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře.

-jcHB
Zvýraznění
Trochou krve potře kněz též rohy oltáře pro pálení kadidla z vonných látek před Hospodinem, oltáře , který je ve stanu setkávání; všechnu ostatní krev toho býčka pak vyleje ke spodku oltáře pro zápalné oběti, jenž je u vchodu do stanu setkávání.

-jcHB
Zvýraznění
Pronárody, zaplesejte s jeho lidem, vždyť on pomstí krev svých služebníků, vykoná nad svými protivníky pomstu a svou zemi, svůj lid, zprostí viny.

-jcHB
Zvýraznění
Proč by měly pronárody říkat: „Kde je ten jejich Bůh?“ Kéž by pronárody poznaly před naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků.
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OTEVŘENÍ ŠESTÉ PEČETĚ
12A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční 
šat, měsíc úplně zkrvavěl 13a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem 
shazuje své pozdní plody, 14nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov 
nezůstaly na svém místě. (Zj 6,12–14)

Osobní studium
Při páté pečeti vidíme Boží lid, který trpí 
nespravedlností v nepřátelském světě a volá 
k Bohu, aby se ho zastal a jednal v jeho pro-
spěch. Nyní přichází čas, aby Bůh odpověděl 
na modlitby svatých a zasáhl v jejich pro-
spěch.

Uvažuj nad úvodními verši a nad texty 
Mt 24,29.30 a 2Te 1,7–10. Co tyto verše objas-
ňují? Jak jim rozumíš?

Poslední tři znamení šesté pečeti Ježíš 
předpověděl v Mt 24,29.30. Měla se uskuteč-
nit na konci období „velkého soužení“ (Zj 7,14) 
jako předzvěst druhého příchodu. (Konec to-
hoto období spojujeme s rokem 1798.) Podob-
ně jako v proroctví u Matouše 24, i ve Zjevení 
6,12–14 by bylo možné chápat slunce, měsíc, 
„hvězdy“ (meteority) a oblohu jak symbolic-
ky, tak doslovně. Několikanásobné použití 
spojky jako pomáhá vykreslit obraz skuteč-
ných jevů a událostí – slunce zčernalo jako 
smuteční šat, měsíc byl jako krev a hvězdy 
padaly na zem, jako když fíkovník shazuje 
své nezralé zimní plody. Křesťané v západ-
ním světě usoudili, že se proroctví o zna-
meních Kristova příchodu naplnila v těchto 
událostech: Lisabonské zemětřesení v roce 
1755; temný den 19. května 1780 (pozorovaný 

v celé severní části východního pobřeží 
USA) a nakonec velkolepé padání meteoritů 
nad Atlantickým oceánem 13. listopadu 1833. 
Naplnění proroctví ve Zj 6,12–14 vedlo k celé 
řadě duchovních probuzení a oživení v mno-
ha křesťanských denominacích a k poznání, 
že Kristův příchod je blízko. 

Přečti si text Zj 6,15–17 a verše Iz 2 ,19; 
Oz 10,8 a L 23,30. Jak na tebe působí atmosfé-
ra událostí, které jsou zde vykresleny?

Uvedené scény zobrazují zděšené lidi a je-
jich snahu skrýt se před událostmi, které 
doprovázejí Kristův příchod. Lidé v panice 
hledají hory a jeskyně, aby je zakryly a ochrá-
nily „před tváří toho, který sedí na trůnu 
a před hněvem Beránkovým!“ (Zj 6,16). Přišel 
čas, aby se projevila spravedlnost a aby byl 
Kristus v den svého příchodu „oslaven svým 
lidem a veleben těmi, kdo uvěřili“ (2Te 1,10). 
Konec bezbožníků je popsán ve Zj 19,17–21.

Celá scéna otevírání šesté pečetě končí 
řečnickou otázkou, kterou kladou roztřese-
ní lidé bez víry v Boha: „Neboť přišel veliký 
den jeho [sedícího na trůnu a Beránka] hně-
vu; kdo bude moci obstát?“ (Zj 6,17; viz také 
Na 1,6 a Mal 3,2). Odpověď na tuto otázku 
najdeme ve Zjevení 7,4 – v ten den budou 
moci obstát jen ti, kteří jsou součástí zapeče-
těného Božího lidu.

„Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?“ (Mal 3,2) Jak bys odpo-
věděl na tyto otázky? Jak bys své tvrzení podepřel biblickými texty? Poděl se o své odpo-
vědi ve vaší třídě sobotní školy.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
29Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

-jcHB
Zvýraznění
7a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.9Jejich trestem bude věčná záhuba ‚daleko od Pána a slávy jeho moci‘,10až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.

-jcHB
Zvýraznění
14Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

-jcHB
Zvýraznění
15Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,16a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“17Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

-jcHB
Zvýraznění
Zpleněna budou posvátná návrší Ávenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám: „Přikryjte nás!“ a pahorkům: „Padněte na nás!“

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy ‚řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!‘

-jcHB
Zvýraznění
17A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží!18Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“19A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku.20Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.21Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem?

-jcHB
Zvýraznění
Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno .

-jcHB
Zvýraznění
4Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:

-jcHB
Zvýraznění
Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Vidění o otevírání sedmi pečetí poukazuje na neustálou a všestrannou Boží péči o jeho lid 
na této zemi. Kenneth A. Strand k tomu poznamenává:

„V Písmu nacházíme ujištění, že Bůh se vždy staral o svůj lid. Během celých dějin je Bůh 
přítomen, aby zachoval svůj lid. A ve velkém eschatologickém rozuzlení Bůh ospravedlní 
svůj lid a dá mu nepředstavitelně štědrou odměnu – věčný život. Kniha Zjevení toto téma 
nádherně zachycuje a vyzdvihuje. Zjevení proto není v žádném případě nějakým hrůzostraš-
ným popisem pohromy, která by byla zcela mimo kontext ostatních biblických knih. Vyja-
dřuje samotnou podstatu biblického poselství. Zjevení velmi důrazně ukazuje, že ten Živý, 
který zvítězil nad smrtí a hrobem (1,18), nikdy neopustí své věrné následovníky. A kdyby 
i zakusili utrpení či dokonce mučednickou smrt, nakonec budou vítězi (12,11) a čeká na ně vě-
nec života (viz 2,10; 21,1–4 a 22,4).“ (STRAND, Kenneth A. „  The Seven Heads: Do They Represent 
Roman Emperors?“ v Symposium on Revelation – Book 2, Daniel and Revelation Committee 
Series. Silver Spring: Biblical Research Institute, 1992, vol. 7, str. 206)

Otázky k rozhovoru
1.  Co důležitého jste se naučili při studiu o otevírání prvních šesti pečetí? Proč je důležité 

vědět, že ať to na zemi (a ve světě) vypadá jakkoli, Bůh o všem ví, je svrchovaným Pá-
nem a nakonec splní všechna zaslíbení, která dal v Kristu?

2.  Uvažujte o následujícím výroku: „Bůh si vyvolil církev, aby se stala nástrojem ke spa-
sení lidí. Byla založena, aby sloužila, a jejím posláním je přinášet světu evangelium.“ 
(AA 9; PNL 9) Uvažujte o svém sborovém společenství. Jak by mohlo prostřednictvím 
evangelia zasáhnout lidi ve vašem městě nebo ve vaší obci?

3.  Kdo a proč může obstát v den Kristova příchodu? Jak by odpověď na tuto otázku měla 
ovlivnit způsob vašeho života?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:58

-jcHB
Zvýraznění
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Týden od 3. do 9. únoraLekce 6

Zapečetění Božího lidu
Texty na tento týden
Zj 7; 2Pt 3,9–14; Dt 8,11–17; Zj 14,4.5.12; Zj 17,5; Ř 3,19–24

Základní verš
„Řekl jsem: ‚Pane můj, ty to víš!‘ A on mi řekl: ‚To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali 
svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.‘“ (Zj 7,14)

Poselství o otevírání sedmi pečetí ukazuje, že i každý člověk pokládající se za křesťana 
bude nakonec vystaven jedné ze dvou možností: (1) požehnání za věrnost, nebo (2) zatracení 
za nevěrnost. První čtyři pečeti popisují, jakými způsoby se Bůh snaží vyburcovat svůj lid, 
který upadl do duchovní lhostejnosti, a vést ho tak k vítězství. Ve světě nepřátelsky naladě-
ném vůči evangeliu však Boží lid prožívá nespravedlnost a zároveň také nepřátelství. Při 
otevření šesté pečeti je Bůh připraven postavit se proti těm, kteří jeho lid utlačují. 

Sedmá kapitola je jakousi vsuvkou mezi otevřením šesté a sedmé pečeti. Šestá pečeť nás 
přivádí k druhému příchodu Ježíše Krista. Zatímco bezbožní musí čelit následkům soudu, 
Zj 7 odpovídá na jejich zoufalou otázku: „Kdo bude moci obstát?“ (Zj 6,17). Odpověď zní: Ti, co 
mají Boží pečeť. Bližší charakteristika skupiny 144 000 se nachází ve Zj 14,1–5.

Další vsuvka se nachází mezi šestým a sedmým troubením (Zj 10,1–11.14) a souvisí s obdo-
bím druhého velkého probuzení a začátkem adventního hnutí. Tento text se týká stejného 
časového období jako úvodní scéna sedmé kapitoly a zaměřuje se na zkušenost a poslání 
Božího lidu v poslední době.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Neškoďte Zemi- Zapečetění Božího lidu- Velký zástup- Ti, co následují Beránka- Spasení našemu Bohu a Beránkovi- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy;2v ruce měl otevřenou knížečku. Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu3a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění.4Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: „Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!“5Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi6a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce;7ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi.“9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med.“10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.14Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, už je tu třetí!
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NEŠKOĎTE ZEMI
1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, 
aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. 2A hle, jiný anděl vystu-
poval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři 
anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: 3„Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačí-
me služebníky našeho Boha na jejich čelech!“ (Zj 7,1–3)

Osobní studium
Přemýšlej o úvodním textu v souvislosti 
s verši 2Pt 3,9–14. Co spatřil Jan ve svém 
vidění? Jak dlouho a také proč mají andělé 
zadržovat to, co přichází? Co se stane po za-
pečetění Božího lidu?

Větry představují ve Starém zákoně ni-
čivé síly (a mocnosti), jejichž prostřednic-
tvím Bůh vykonává své soudy nad hříšníky 
(Jr 23,19.20; Da 7,2). „Boží andělé přestanou 
bránit průchodu lidských vášní – uvolní 
se všechno zadržované napětí. Celý svět 
bude zatažen do zkázy, jež bude děsivější, 
než byla zkáza starého Jeruzaléma.“ (GC 614; 
VDV 397) Tyto ničící síly budou tedy na Boží 
pokyn zadržovány až do doby, dokud nebude 
dokončeno zapečetění Božího lidu. 

Ve starověku bylo hlavním významem 
zapečetění vyjádření vlastnictví. V Novém 
zákoně má zapečetění symbolický význam: 
„Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto 
pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho…‘“ (2Tm 2,19; 
ČSP). Bůh se hlásí k těm, kteří jsou součástí 
jeho lidu, a vtiskne jim pečeť Ducha svaté-

ho (Ef 1,13.14; 4,30). V době konce dostávají 
symbolickou pečeť na čelo Boží věrní, kteří 
zachovávají jeho přikázání (Zj 14,1.12). Nejde 
o nějakou viditelnou značku na čele člověka. 
Zapečetění věrných znamená „upevnění 
v pravdě – rozumově i duchovně – aby se 
nepohnuli“. (LDE 220) V protikladu k tomu 
přijmou cejch šelmy ti, co se postavili na její 
stranu (Zj 13,16.17).

Bůh v každé generaci křesťanů přiměře-
ným způsobem zkoušel věrnost těch, kdo 
mají být zapečetěni. Zkouška věrnosti při 
poslední krizi spočívá v zachovávání Božích 
přikázání (Zj 12,17; 14,12). Především čtvrté 
přikázání se stane zkouškou poslušnosti 
Bohu (Zj 14,7). Během dějin byla vždy sobota 
znamením Božího lidu (Ez 20,12.20; Žd 4,9.10). 
Podobně bude sobota znamením věrnosti 
Bohu i během závěrečné krize.

V době konce má pečeť i funkci ochrany 
před ničivými silami sedmé rány (viz Ez 9,1–11 
jako pozadí obrazu ze Zj 7,1–3). Na otázku 
ze Zj 6,17 proto dostáváme jasnou odpověď: 
v den Božího hněvu bude moci obstát jen 
zapečetěný Boží lid.

Pavel nás varuje před tím, abychom nezarmucovali Ducha svatého, jehož pečeť je pro nás 
důležitá pro „den vykoupení“ (Ef 4,30). Co to znamená? Jak můžeme „zarmoutit“ Ducha 
svatého? Jaká rozhodnutí potřebuješ udělat a čeho se potřebuješ vyvarovat, abys nezar-
mucoval Ducha svatého?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.10Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.11Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,12kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.13Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.14Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.

-jcHB
Zvýraznění
19Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení. Vichr víří, stáčí se na hlavu svévolníků.20Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte.

-jcHB
Zvýraznění
Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.

-jcHB
Zvýraznění
Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně‘.

-jcHB
Zvýraznění
13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

-jcHB
Zvýraznění
A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

-jcHB
Zvýraznění
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
12Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.20Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.‘

-jcHB
Zvýraznění
9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.10Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.

-jcHB
Zvýraznění
1I zavolal na mne mocným hlasem: „Blíží se ti, kteří budou trestat město; každý se svou zkázonosnou zbraní v ruce.“2A hle, šest mužů přichází cestou od Horní brány, obrácené k severu, každý se svou ničivou zbraní v ruce. Jeden z nich je oděn lněným šatem a má na bedrech písařský kalamář. Když přišli, postavili se u bronzového oltáře.3Tu se přenesla sláva Boha Izraele z cheruba, na němž spočívala, k prahu domu. Hospodin zavolal muže oděného lněným šatem, který měl na bedrech písařský kalamář,4a poručil mu: „Projdi středem města, středem Jeruzaléma, a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají.“5A slyšel jsem, jak ostatním poručil: „Procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu.6Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Začněte od mé svatyně!“ I začali od starších, kteří byli před domem.7Nařídil jim: „Poskvrňte dům, naplňte nádvoří skolenými; jděte!“ I vyšli do města a pobíjeli.8Když je pobíjeli a já zůstal sám, padl jsem na tvář a úpěl: „Běda, Panovníku Hospodine, chceš uvést zkázu na celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém své rozhořčení?“9Řekl mi: „Nepravost domu izraelského i judského je nesmírně veliká. Země je plná prolité krve a město je plné křivd. Vždyť řekli: ‚Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí.‘10Proto mi jich nebude líto a nebudu znát soucit. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu.“11A hle, muž oděný lněným šatem, s kalamářem na bedrech, podal zprávu: „Provedl jsem, co jsi mi přikázal.“

-jcHB
Zvýraznění
Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
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ZAPEČETĚNÍ BOŽÍHO LIDU
4Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele: 
5z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc, 
6z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc, 
7z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc, 
8z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct 
tisíc označených. (Zj 7,4–8) 

Osobní studium
Uvažuj o úvodních verších. Jak rozumíš 
významu čísla, které označuje počet zapeče-
těných Božích věrných?

Oznámení počtu těch, kteří jsou zapeče-
těni, označuje završení, skončení zapeče-
ťování. Jan slyší, že jejich počet je 144 000 
ze všech pokolení Izraele. Zjevení je sym-
bolickou knihou, 144 000 nelze považovat 
za doslovné číslo. Číslo 144 000 je dvanáct 
krát dvanáct krát tisíc. Dvanáctka je v Bibli 
symbolem Božího lidu a církve – je to po-
čet kmenů Izraele i počet apoštolů, kteří 
tvoří základ církve (Ef 2,20). Číslo 144 000 
tedy představuje plnost Božího lidu posled-
ní doby. Jde o „Boží Izrael“ (Ga 6,16). Tvoří ho 
věrní ze Židů i z pohanů, kteří jsou připrave-
ni na Kristův návrat a kteří budou promě-
něni, aniž poznali smrt (Ř 11,26; 1K 15,51–53).

Výčet dvanácti kmenů Izraele uvedených 
ve Zjevení 7 není klasickým vyjmenováním 
izraelských kmenů a nelze jej chápat do-
slovně. Deset kmenů severního království 
bylo vzato do zajetí během asyrské nadvlády 
(2Kr 17,6–23), kde postupně splynuly s ostat-
ními národy. Již v Ježíšově době z národa 
žily jako společenství jen dva kmeny (Juda 

a Benjamín). Proto judaizmus v dnešní době 
není tvořen dvanácti kmeny. 

Kromě toho se seznam dvanácti kmenů 
zmíněných ve Zj 7 nikde jinde v této podo-
bě v Písmu nenachází (porovnej Nu 1,5–15 
a Ez 48,1–29). Juda je zde zmiňován jako prv-
ní kmen (Zj 7,5) namísto Rúbena (Nu 1,5). 
Kmeny Dan a Efrajim, které jsou zahrnuty 
v seznamech v Nu 1 a v Ez 48, jsou ze sezna-
mu ve Zj 7 vynechány. Namísto nich jsou 
v seznamu zmiňováni Jozef a Lévi (Zj 7,7.8). 
Zřejmým důvodem pro vynechání Efrajima 
a pravděpodobně i Dana ze seznamu ve Zj 7 
může být skutečnost, že tyto dva kmeny jsou 
ve Starém zákoně spojené s odpadlictvím 
a modlářstvím (1Kr 12,29.30 a Oz 4,17).

Jak tedy máme chápat seznam ze Zj 7? 
Nejedná se o historický záznam, seznam 
má teologický význam. Skutečnost, že v se-
znamu chybějí kmeny Dan a Efrajim, na-
značuje, že typ nevěrnosti, jakého se tyto 
dva kmeny dopustily, nemá uprostřed zape-
četěného Božího lidu žádné místo. Kromě 
toho je církev v Novém zákoně přirovná-
vána k dvanácti kmenům Izraele (Jk 1,1). 
Dvanáct kmenů ze Zj 7 tedy symbolizuje 
celý Boží lid, který vytrvá až do konce – 
Židy i pohany.

Jaké Boží ujištění se v Bibli nachází pro ty, kteří budou žít v těžkých dobách konce času?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

-jcHB
Zvýraznění
Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost

-jcHB
Zvýraznění
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 nesmrtelnost.

-jcHB
Zvýraznění
6V devátém roce Hóšeovy vlády dobyl asyrský král Samaří. Vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v Chalachu a Chabóru při řece Gózanu a v městech médských.7Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země z područí faraóna, krále egyptského. Oni se však báli bohů jiných8a řídili se zvyklostmi pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal, i ustanoveními , která vydali králové izraelští.9Izraelci podnikali věci, které nemohly obstát před Hospodinem, jejich Bohem: nastavěli si posvátná návrší ve všech svých městech, jak při hlídkové věži, tak v opevněném městě,10postavili si posvátné sloupy a kůly na kdejakém vysokém pahorku a pod kdejakým zeleným stromem11a pálili tam na všech posvátných návrších kadidlo jako pronárody, které Hospodin před nimi vystěhoval. Dopouštěli se zlých věcí, a tak uráželi Hospodina.12Sloužili hnusným modlám, ačkoliv jim Hospodin řekl: „Nic takového nedělejte.“13Hospodin varoval Izraele i Judu skrze každého proroka a každého vidoucího: „Odvraťte se od svých zlých cest, dbejte na mé příkazy a na má nařízení podle celého zákona, který jsem přikázal vašim otcům a který jsem vám poslal skrze své služebníky proroky.“14Neuposlechli, ale byli tvrdošíjní jako jejich otcové, kteří nevěřili Hospodinu, svému Bohu.15Zavrhli jeho nařízení i jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval, a chodili za modlářským přeludem a přeludem se stali, následovali pronárody, které byly kolem nich, ačkoli jim Hospodin přikázal, aby nejednali jako ony.16Ale oni opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si sochu, dva býčky, udělali si posvátný kůl, klaněli se veškerému nebeskému zástupu a sloužili Baalovi.17Prováděli své syny a dcery ohněm, obírali se věštěním a hadačstvím a propůjčovali se k činům, které jsou zlé v Hospodinových očích, a tak ho uráželi.18Hospodin se na Izraele velice rozhněval a odvrhl jej od své tváře, nezůstal nikdo, jenom kmen Juda.19Ale ani Juda nedbal na příkazy Hospodina, svého Boha. Řídil se zvyklostmi, které zavedl Izrael.20Proto Hospodin všechno potomstvo Izraele zavrhl, pokořil je a vydal je do rukou plenitelů, až je vůbec od sebe odmrštil.21Když odtrhl Izraele od domu Davidova, dosadili za krále Jarobeáma, syna Nebatova. Jarobeám odvrátil Izraele od Hospodina a svedl jej k velikému hříchu.22A Izraelci chodili ve všech hříších Jarobeámových, kterých se dopustil, a neupustili od nich.23Proto Hospodin odvrhl Izraele od své tváře, jak mu předpovídal skrze všechny své služebníky proroky. Vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie, jak je tomu dodnes.

-jcHB
Zvýraznění
5Toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás: za Rúbenův kmen Elísúr, syn Šedeúrův,6za Šimeónův Šelumíel, syn Suríšadajův,7za Judův Nachšón, syn Amínadabův,8za Isacharův Netaneel, syn Súarův,9za Zabulónův Elíab, syn Chelónův,10za Josefovce, za Efrajimův kmen Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesův Gamlíel, syn Pedásurův,11za Benjamínův Abídan, syn Gideóního,12za Danův Achíezer, syn Amíšadajův,13za Ašerův Pagíel, syn Okranův,14za Gádův Eljásaf, syn Deúelův,15za Neftalíův Achíra, syn Énanův.“

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou jména kmenů: Nejdále na severu směrem k Chetlónu až k cestě do Chamátu a Chasar-énanu – hranice Damašku je na sever stranou Chamátu – od východní strany až k moři připadne jeden podíl Danovi.2Při pomezí Danově od strany východní po západní připadne jeden podíl Ašerovi.3Při pomezí Ašerově od východní strany po západní připadne jeden podíl Neftalímu.4Při pomezí Neftalíově od východní strany po západní připadne jeden podíl Manasesovi.5Při pomezí Manasesově od východní strany po západní připadne jeden podíl Efrajimovi.6Při pomezí Efrajimově od východní strany po západní připadne jeden podíl Rúbenovi.7Při pomezí Rúbenově od východní strany po západní připadne jeden podíl Judovi.8Při pomezí Judově od východní strany po západní bude oběť pozdvihování, kterou přinesete, dvacet pět tisíc loket široká a dlouhá jako jeden z podílů od strany východní po západní; a uprostřed ní bude svatyně.9Oběť pozdvihování, kterou přinesete Hospodinu, bude v první části dvacet pět tisíc loket dlouhá a deset tisíc loket široká.10Ti, kterým bude ta svatá oběť pozdvihování patřit, budou kněží. Bude na severu dvacet pět tisíc loket dlouhá , na západě deset tisíc loket široká, na východě deset tisíc loket široká a na jihu dvacet pět tisíc loket dlouhá; uprostřed ní bude Hospodinova svatyně.11Bude patřit kněžím, posvěceným ze synů Sádokových, kteří střeží to, co jsem jim svěřil. Oni nezbloudili jako lévijci, když bloudili synové izraelští.12Jim bude patřit tato obětina z oběti pozdvihování jako nejposvátnější část země při pomezí lévijců.13Souběžně s pomezím kněží budou mít podíl lévijci, a to dvacet pět tisíc loket dlouhý a deset tisíc loket široký. Délka každého bude dvacet pět tisíc loket a šířka deset tisíc loket .14Nebudou z podílu odprodávat ani vyměňovat či na jiného převádět prvotiny země; jsou svaté Hospodinu.15Zbylých pět tisíc loket našíř podél těch dvaceti pěti tisíc loket bude díl nesvatý patřící městu, pro sídliště a pastviny; město bude uprostřed něho.16A toto jsou jeho rozměry: na severní straně čtyři tisíce pět set loket , na jižní straně čtyři tisíce pět set loket , při východní straně čtyři tisíce pět set loket a na západní straně čtyři tisíce pět set loket .17A město bude mít pastviny o rozměrech : na severu dvě stě padesát loket , na jihu dvě stě padesát loket , na východě dvě stě padesát loket , na západě dvě stě padesát loket .18Zbytek na délku souběžně se svatou obětí pozdvihování bude měřit deset tisíc loket na východě a deset tisíc loket na západě; bude souběžný se svatou obětí pozdvihování a výtěžky z něho budou sloužit za pokrm pro služebníky města.19Služebníci města budou ze všech izraelských kmenů ti, kdo pracují na tom dílu .20Celou oběť pozdvihování, čtverec dvacet pět tisíc loket na dvacet pět tisíc loket , oddělíte jako svatou oběť pozdvihování do trvalého vlastnictví města.21Zbytek po obou stranách svaté oběti pozdvihování a trvalého vlastnictví města bude patřit knížeti; bude to dvacet pět tisíc loket podél oběti pozdvihování při pomezí východním a na západě dvacet pět tisíc loket podél pomezí západního, souběžně s kmenovými podíly; to bude patřit knížeti. Svatá oběť pozdvihování a svatyně Hospodinova domu budou uprostřed.22I po obou stranách trvalého vlastnictví lévijců a trvalého vlastnictví města budou části patřící knížeti, uprostřed mezi pomezím Judovým a Benjamínovým. To bude patřit knížeti.23Pokud jde o ostatní kmeny: Od východní strany po západní připadne jeden podíl Benjamínovi.24Při pomezí Benjamínově od strany východní po západní připadne jeden podíl Šimeónovi.25Při pomezí Šimeónově od strany východní po západní připadne jeden podíl Isacharovi.26Při pomezí Isacharově od strany východní po západní připadne jeden podíl Zabulónovi.27Při pomezí Zabulónově od strany východní po západní připadne jeden podíl Gádovi.28Při pomezí Gádově na straně negebské k jihu půjde pomezí od Támaru k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velkého moře.29To je země, kterou dostanete přidělenou do dědictví pro izraelské kmeny, a toto jsou jejich příděly, je výrok Panovníka Hospodina.

-jcHB
Zvýraznění
28Král se poradil a dal udělat dva zlaté býčky a řekl lidu : „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země!“29Jednoho býčka postavil v Bét-elu a druhého dal do Danu.30To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu.31Jarobeám udělal též domy na posvátných návrších a nadělal ze spodiny lidu kněze, kteří nepocházeli z Léviovců.

-jcHB
Zvýraznění
Spolčencem modlářských stvůr se stal Efrajim, nech ho být.

-jcHB
Zvýraznění
Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.

-jcHB
Zvýraznění
A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.
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VELKÝ ZÁSTUP
9Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, 
národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové 
ratolesti v rukou. 10A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, 
a Beránkovi.“ (Zj 7,9.10)

Osobní studium
Přemýšlej o textu Zj 7,9–14. Koho vidí Jan 
v tomto vidění? Jak jsou tito lidé popsá-
ni? Odkud přicházejí? Jaký je jejich vztah 
k Bohu a ke Kristu?

Jan viděl „veliký zástup“, který nikdo nedo-
káže spočítat (Zj 7,9). Dozvídáme se, že tito lidé 
„přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha 
a vybílili je v krvi Beránkově“ (Zj 7,14). Jde tedy 
o neobyčejnou, mimořádnou skupinu lidí, kte-
ří – ať už prošli jakýmkoliv soužením – zůstali 
věrní Ježíši. Symbolem jejich věrnosti jsou 
bílá roucha, do kterých jsou oblečeni. Slovo 
„soužení“ v Bibli velmi často odkazuje na utr-
pení, které věřící pro svou víru prožívají (viz 
například Ex 4,31 – ČSP; Ž 9,10.11; Mt 24,9; J 16,33 
a Ř 5,3 – ČSP). A tak ačkoli někteří adventisté 
vnímají tuto skupinu jen jako jiný pohled na již 
zmíněných 144 000, „velký zástup“ můžeme 
také chápat i jako odkaz na všechny vykoupe-
né, kteří během dějin trpěli pro svou víru.

Stejně jako v celé Bibli, i v popisu „velikého 
zástupu“ můžeme pozorovat důraz na velké 
téma spasení z milosti. Jediné, na co mohou 

spoléhat ti, kteří touží po vykoupení, po spa-
sení, věčném životě, novém nebi a nové zemi, 
je Kristova spravedlnost. Jejich spasení je 
především výsledkem toho, co pro ně Kristus 
udělal, ne výsledkem jejich vlastní svatosti 
a činů.

 „Nejblíže trůnu budou stát lidé, kteří kdysi 
horlili pro satanovu věc, byli však ‚vychvá-
ceni jako oharek z ohně‘ a následovali své-
ho Spasitele s hlubokou vnitřní oddaností. 
Vedle nich budou stát ti, kdo si vypěstovali 
dokonalou křesťanskou povahu v prostředí 
klamu a nevěry; lidé, kteří dodržovali Boží 
zákon i tehdy, když jej křesťanský svět pro-
hlašoval za neplatný, a dále miliony těch, kdo 
byli mučeni pro svou víru. Za nimi bude stát 
‚tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal 
sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků … 
před trůnem a před tváří Beránkovou, oble-
čeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou‘ 
(Zj 7,9). Jejich boj skončil, zvítězili. Běželi zá-
vod a získali cenu. Palmová ratolest v jejich 
rukou je symbolem vítězství, bílé roucho zna-
kem neposkvrněné Kristovy spravedlnosti.“ 
(GC 665; VDV 429)

Ano, můžeme obléci Kristovu spravedlnost, kterou přijímáme vírou jako dar. Jak si však 
můžeme udržet víru a zůstat věrní i uprostřed problémů a soužení? A co je možná ještě 
důležitější – jak si uchovat víru a věrnost v dobách klidu a dostatku? (Dt 8,11–17; Př 30,8.9)

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi,12klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“13Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“14Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

-jcHB
Zvýraznění
A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, poklekli a klaněli se.

-jcHB
Zvýraznění
10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.11V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine.

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

-jcHB
Zvýraznění
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“

-jcHB
Zvýraznění
A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost
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TI, CO NÁSLEDUJÍ BERÁNKA
5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony. 6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem 
nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku 
i národu. (Zj 14,5.6)

Osobní studium
Přečti si text Zj 14,1–5. Jaké jsou tři hlavní 
charakteristiky těch, kteří patří mezi 144 000? 
Jak tyto charakteristiky souvisejí s popisem 
svatých, o nichž se píše ve Zj 14,12?

Zjevení 14 , 4 .5 je popisem vlastností 
144 000, tedy lidí žijících na konci času, kteří 
„zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši“ 
(Zj 14,12). Přestože v závěrečné krizi naplno 
zažili sílu satanova hněvu, zůstali pevní, 
jelikož měli blízký vztah s Ježíšem.

Jako rozumíš skutečnosti, že 144 000 vy-
koupených „neporušilo svou čistotu se žena-
mi“? (Porovnej s textem Zj 17,5.) Jak souvisí 
čistota jejich charakteru se skutečností, že 
„byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu 
a Beránkovi“ (Zj 14,4; ČSP)?

Sexuální nemorálnost je v Bibli často sym-
bolem nevěrnosti Bohu. Zj 17,5 (ČSP) hovoří 
o nevěstce Babylonu a jeho dcerách na konci 
času, s nimiž se poskvrňovali lidé ze všech kou-
tů světa (Zj 18,3). Zjevení však hovoří o lidech 
označených jako 144 000, kteří zůstali věrní 
Kristu a odolali znesvěcujícímu vztahu s Ba-
bylonem a odpadlými církvemi. Právě proto 
těch 144 000 „následuje Beránka, kamkoli jde“ 
(Zj 14,4). Ve starém Izraeli patřila prvotina úro-
dy Bohu – tedy to nejlepší ze sklizně (Nu 18,12). 
Slovo „prvotina“ může odkazovat na zachrá-
něné lidi, kteří jsou však odlišní od těch, co 
přicházejí ze světa (Jk 1,18; ČSP). Ve Zjevení tvoří 
144 000 skupinu lidí, kteří budou proměněni, 
aniž okusili smrt (1K 15,50–52). Jde tedy o prvo-
tinu větší úrody zachráněných ze všech období 
dějin (Zj 14,14–16).

Co všechno nás ohrožuje tak, že se můžeme – dokonce i nevědomě – dopustit duchovního 
smilstva? Proč klameme sami sebe, pokud si namlouváme, že nám nic takového nehrozí?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.

-jcHB
Zvýraznění
„Na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země.‘“

-jcHB
Zvýraznění
neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

-jcHB
Zvýraznění
Dávám ti všechen nejlepší čerstvý olej a všechen nejlepší mošt a obilí, jejich prvotiny, které budou odevzdávat Hospodinu.

-jcHB
Zvýraznění
On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

-jcHB
Zvýraznění
14A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.15Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“16A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.
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SPASENÍ NAŠEMU BOHU A BERÁNKOVI
19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby 
celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. 20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo 
ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost 
bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro 
všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. (Ř 3,19–22)

Osobní studium
Přečti si text Zj 14,5 a také verše 2Pt 3,14 
a Ju 1,24.25. Zjevení popisuje, že Boží lid 
na konci věků je „bez úhony“. Jak lze dosáh-
nout takového stavu?

Závěrečná charakteristika skupiny 
144 000 je: „Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; 
jsou bez úhony“ (Zj 14,5). Zatímco ti, kdo patří 
světu, se rozhodli věřit jeho svodům a lžím, 
lidé patřící na konci času Bohu, přijali lásku 
k pravdě, aby byli spaseni (2Te 2,10.11).

Vyjádření „bez úhony“ neoznačuje morální, 
bezhříšný stav, ale odkazuje na věrnost této 
skupiny Kristu. V Písmu se o Božím lidu mluví 

jako o „svatých“ (Lv 19,2; 1Pt 2,9). Abraham 
(Gn 17,1) a Jób (Jb 1,1) byli bezúhonní, podobně 
i křesťané jsou povoláni, aby před Bohem žili 
svatý a bezúhonný život (Ef 5,27; Fp 2,15). 

Přečti si znovu text Ř 3,19–24. Jak bys shr-
nul hlavní myšlenku těchto veršů? Proč je 
tato pravda pro život křesťana tak důležitá?

V závěrečných dnech světových dějin bude 
skupina 144 000 odrážet Kristův charakter. 
Jejich vykoupení ukáže, co vše pro ně udělal 
Kristus, nebyla to jejich svatost ani zásluhy 
(viz Ef 2,8–10). Ti, kdo patří mezi 144 000, si „vy-
prali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově“ 
(Zj 7,14). Jako takoví jsou před Bohem „čistí 
a bez poskvrny“ (2Pt 3,14).

„Potřebujeme být pročištěni, očištěni od všeho pozemského, až se v nás bude zrcadlit 
obraz našeho Spasitele a budeme mít účast na Boží přirozenosti. … Až se ukončí životní 
zápas, až bude odložena k Ježíšovým nohám zbroj a svatí budou oslaveni, až tehdy bude 
možné bezpečně prohlásit, že jsme spaseni a bez hříchu.“ (3SM 355.356)
Jak můžeš žít posvěcený život v aktivní přípravě na věčnost – a přesto se nechytit do pasti 
perfekcionizmu a fanatické svatosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.

-jcHB
Zvýraznění
5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony

-jcHB
Zvýraznění
24Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy,25jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.

-jcHB
Zvýraznění
10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

-jcHB
Zvýraznění
Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.

-jcHB
Zvýraznění
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

-jcHB
Zvýraznění
Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!

-jcHB
Zvýraznění
Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.

-jcHB
Zvýraznění
tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

-jcHB
Zvýraznění
abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět

-jcHB
Zvýraznění
19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu.21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;24jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

-jcHB
Zvýraznění
8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

-jcHB
Zvýraznění
Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
O totožnosti skupiny 144 000 se velmi vášnivě diskutuje. Z knihy Zjevení se zdá zřejmé, že 

skupina 144 000 tvoří poslední generaci Božího lidu v závěrečných dnech pozemských dějin. 
Víme, že prožijí soužení, budou uchráněni od sedmi posledních ran (Ž 91,7–16) a že jejich věr-
nost a oddanost bude zkoušena více než věrnost jakékoliv generace v minulosti.

Nebylo nám zjeveno, kdo přesně bude do této skupiny patřit. Jejich totožnost je jedním z ta-
jemství, která si Bůh uchoval pro sebe (Dt 29,28). Jen budoucnost ukáže, kdo bude do této skupiny 
zachráněných svatých patřit. V souvislosti s tímto tajemstvím zaznívá následující varování:

„Kristus říká, že i v církvi budou takoví, kteří budou namísto pravd předkládat své výmysly 
a dohady, ačkoli Bůh dal velkolepé a povznášející pravdy, které by se měly stát trvalou součástí 
našeho uvažování. Když si lidé budou náhodně vybírat různé teorie a bude je hnát zvědavost 
poznávat věci, které pro ně nejsou nijak užitečné, Bůh je nepovede. Není totiž Božím záměrem, 
aby jeho církev předkládala a učila to, co není v Božím slově. Není Boží vůlí, aby se vedly spory 
o otázkách, které lidem duchovně nepomáhají. Jako například: kdo je součástí 144 000? Ti, kteří 
jsou Bohem vyvoleni, to zakrátko budou s jistotou vědět.“ (1SM 174)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažuj o výzvě, abychom: „usilovali ze vší síly, kterou nám Bůh dal, abychom byli mezi 

těmi 144 000…“ (7BC 970). Jak můžeme tato slova uposlechnout? Jak by měla ovlivňovat 
tvé každodenní rozhodování?

2.  Důležitou charakteristikou skupiny 144 000 je zpěv nové písně. Je to píseň, kterou 
kromě 144 000 nemůže zpívat nikdo jiný, protože jde o píseň zkušenosti – zkušenosti, 
kterou neprožila žádná jiná skupina věřících v dějinách (Zj 14,3.4; 15,2.3). Když uvažuješ 
o svém vlastním životě, jak tvůj současný duchovní život odráží píseň tvé dnešní zkuše-
nosti s Bohem? Nebo tvůj život odráží jen příběhy o Božím jednání ve tvém životě kdysi 
v minulosti a postrádá důkazy o odevzdání se v současnosti? Co vám může pomoci 
znovu se odevzdat Bohu?

3.  Jaký je rozdíl v tom, když „máme informace“ o Kristu, a když ho opravdu známe? Kdyby se vás 
někdo zeptal: „Jaký je Kristus?“, co byste mu odpověděli?

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:
_______________________________________   ______________________________________

 17:10

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

-jcHB
Zvýraznění
2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.

-jcHB
Zvýraznění
Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.

-jcHB
Zvýraznění
7Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .8Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.9Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,10nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.11On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.12Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;13po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.14Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.15Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,16dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
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Týden od 10. do 16. únoraLekce 7

Sedm polnic
Texty na tento týden
Zj 8,1–13; Nu 10,8–10; Ez 10,2; Zj 10,1–11; Da 12,6.7; Zj 11,1–13; Lv 16

Základní verš
„Ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil 
svým služebníkům prorokům.“ (Zj 10,7)

Ve scéně otevírání páté pečeti jsme mohli sledovat hlasitý křik těch, kteří trpěli pro Boží 
slovo. Tento křik představuje volání všech věrných v celých dějinách. Věrní jsou zobrazeni 
jako duše pod oltářem, které se domáhají spravedlnosti a nápravy (Zj 6,9.10). Hlas z nebes je 
vyzývá, aby počkali na příchod dne, kdy Bůh bude soudit ty, kteří jim ubližovali. Po otevření 
šesté pečeti vidíme scénu vykonání soudu nad těmi, kteří škodili a křivdili jeho věrným ná-
sledovníkům (Zj 6,15–17).

Scéna otevírání páté pečeti ukazuje zkušenost trpícího Božího lidu v průběhu historie – 
od Ábela až po dobu, kdy Bůh nakonec vynese soud a pomstí se „za krev svých služebníků“ 
(Zj 19,2). Trpící Boží lid musí zůstat pevný a trpělivý a důvěřovat, že Bůh jeho modlitby slyší.

Vidění sedmi polnic ukazuje, že Bůh již během celých dějin jednal ve prospěch svého lidu 
a odsoudil ty, kteří mu ubližovali. Cílem tohoto vidění je ujistit Boží lid, že nebesa nejsou 
k jeho utrpení lhostejná.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Modlitby svatých- Význam troubení na polnice- Anděl s otevřenou knihou- Snědená kniha- Dva svědci	- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.10A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?

-jcHB
Zvýraznění
15Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,16a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“17Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

-jcHB
Zvýraznění
protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“
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MODLITBY SVATÝCH
3Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je 
s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. 4A vystoupil dým kadidla spolu 
s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. 5Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní 
oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. (Zj 8,3–5)

Osobní studium
Zj 8. kapitola začíná obrazem sedmi andělů, 
kteří stojí před Bohem a v rukou mají sedm 
polnic (trub; BK). Než se polnice rozezvučí, 
do obrazu vstupuje další scéna, jejímž cílem 
je vysvětlit teologický význam polnic.

Uvažuj nad úvodním textem. Jak mu ro-
zumíš? Přemýšlej o něm v souvislosti s ná-
sledujícím popisem každodenní služby v je-
ruzalémském chrámu:

Staré židovské spisy připomínají, že bě-
hem večerního obětování byl na oltář polo-
žen beránek jako zápalná oběť a jeho krev 
byla vylita k základům oltáře. Určený kněz 
pak vzal zlatou kadidelnici a naplnil ji uhlí-
ky z oltáře. Potom vnesl kadidlo do chrámu 
a obětoval je na zlatém oltáři ve svatyni. 
Po obětování kadidla vyšel kněz opět ven 
a hodil kadidelnici na dlažbu, čímž způso-
bil hluk. V té chvíli zatroubilo sedm kněží 
na polnice, a tím dali znamení o skončení 
denní služby v chrámu.

Je zřejmé, že jazyk Zj 8,3–5 nám připomí-
ná právě večerní službu v chrámu. Je důle-
žité si všimnout, že anděl dostává kadidlo 
u oltáře a následně ho přidává „na zlatý oltář 
před trůnem“ (Zj 8,3). Kadidlo symbolizuje 

modlitby Božího lidu (Zj 5,8) a na tyto mod-
litby nyní Bůh odpovídá.

Zjevení 8,3–5 přináší důležité informace 
o významu polnic v knize Zjevení:

(1) Sedm polnic představuje Boží soud nad 
vzbouřeným lidstvem v reakci na modlitby 
utlačovaného Božího lidu.

(2) Troubení polnic následuje po smrti 
Ježíše jako Beránka (oběti) a postupně po-
kračuje během celých dějin až do druhého 
Kristova příchodu (Zj 11,15–18).

Znovu si přečti verš Zj 8,5 a uvažuj, jak 
souvisí s textem Ez 10,2. Jak Ezechielovo 
vidění o hořících uhlících padajících na od-
padlý Jeruzalém objasňuje smysl troubení 
na polnice ve Zjevení?

Anděl naplní kadidelnici ohněm ze zlatého 
oltáře a pak jej vysype na zem. Je důležité si 
uvědomit, že oheň pochází z oltáře, kde je pá-
leno kadidlo, symbolizující modlitby svatých. 
To naznačuje, že sedm polnic oznamuje Boží 
zásah do dějin, který je odpovědí na modlit-
by jeho utlačovaného lidu, Boží soud. Bůh 
zasahuje ve prospěch věrných v čase, který 
k tomu sám určí. Hození kadidelnice na zem 
pak může připomenout i varování, že Kristova 
služba smíření nebude trvat navždy a jednoho 
dne tento čas skončí (Zj 22,11.12).

Ať si jakkoli přejeme, aby Bůh zasáhl v náš prospěch proti utlačovatelům a zlu, Bůh je 
stále svrchovaný vládce a zasáhne ve svém čase a způsobem, pro který se rozhodne. Co ti 
to říká o Bohu? Jaký je smysl modliteb těch, co v utrpení volají k Bohu?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“16Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:17„Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.18Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
I řekl Hospodin muži oděnému lněným šatem: „Vstup do soukolí pod cherubem, naber si plné hrsti žhavého uhlí z místa mezi cheruby a rozhoď po městě!“ I vstoupil tam před mýma očima.

-jcHB
Zvýraznění
11Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
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VÝZNAM TROUBENÍ NA POLNICE
12Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze 
třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější. 13A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské 
klenby letí orel a volá mocným hlasem: „Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice 
tří andělů, kteří ještě netroubili!“ (Zj 8,12.13)

Osobní studium
Při zobrazení Božích zásahů ve prospěch 
věrného lidu používá Zjevení obraz troubení 
na polnice ze Starého zákona. Toto trou-
bení bylo důležitou součástí každodenní-
ho života starověkého Izraele (Nu 10,8–10 
a 2Pa 13,14.15). Zvuk polnic připomínal lidem 
službu v chrámu, na polnice se troubilo i při 
sklizni, během svátků a také ve válkách.

Troubení na polnice šlo ruku v ruce s mod-
litbou. Během bohoslužby v chrámu nebo při 
svátcích se na ně troubilo, aby Bůh pamato-
val na smlouvu se svým lidem. Polnice lidem 
připomínaly, aby byli připraveni na „den Hos-
podinův“ (Jl 2,1). Během bojů dával zvuk pol-
nice důležité instrukce a varování – a troube-
ním na polnice také lid volal k Bohu a prosil 
o svou záchranu. Zmíněné skutečnosti tvoří 
pozadí, na kterém bychom měli významu 
sedmi polnic ve Zjevení rozumět.

Přečti si Zj 8,13 a 9,4.20.21. Kdo je souzen 
během troubení na sedm polnic?

Události, na jejichž počátku stojí jednot-
livá troubení na polnice ve Zjevení, pouka-
zují na Boží zásahy v dějinách jako odpověď 
na modlitby Božího lidu. Zatímco otevírání 
pečetí se soustřeďovalo především na ty, 
kteří o sobě tvrdili, že patří k Božímu lidu, 
polnice oznamují soudy proti obyvatelům 
země (Zj 8,13). Zároveň jde o výzvu všem 

lidem, aby se obrátili k Hospodinu dříve, než 
bude příliš pozdě.

Soudy sedmi polnic postihují třetinu stvo-
ření a jejich smyslem tedy není smrt, ale sna-
ha o nápravu a záchranu. Jejich troubení 
oznamuje, že nastal čas, aby Bůh projevil 
svou legitimní vládu. Sedm troubení na pol-
nice se vztahuje na události od kříže až po zá-
věr pozemských dějin (Zj 11,15–18). Zaznívá 
během celého období, kdy v nebi probíhá 
Ježíšova přímluvná služba (Zj 8,3–6) a po celé 
zemi se káže evangelium (Zj 10,8–11.14). Po-
krývá přibližně stejné časové úseky, jaké po-
pisuje otevírání sedmi pečetí, a ty se zase 
překrývají se stejnými časovými obdobími, 
které reprezentuje sedm sborů:

(A) První dvě troubení oznamují soud 
proti mocnostem, které se podílely na ukři-
žování Krista a na pronásledování rané círk-
ve – tedy proti vzpurnému Jeruzalému a po-
hanské Římské říši.

(B) Třetí a čtvrté troubení zobrazuje ne-
beský soud proti odpadlictví křesťanské 
církve během středověku.

(C) Páté a šesté troubení popisuje rozdě-
lení v náboženském světě během pozdního 
středověku a v poreformačním období. Tato 
doba je charakteristická růstem aktivity zla, 
které v konečném důsledku přivede svět 
do závěrečného zápasu na místě zvaném 
Harmagedon.

Není pochyb o tom, že historie je krvavá a plná bolesti a utrpení. Jak ti tato smutná realita 
pomáhá uvědomit si nádheru zaslíbení, která jsme obdrželi prostřednictvím Ježíše? Které 
z těchto zaslíbení je pro tebe v tomto kontextu nejkrásnější?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Na trubky budou troubit Áronovi synové, kněží. To vám bude provždy platným nařízením pro všechna vaše pokolení.9Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit , připomenete se Hospodinu, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nepřátel.10Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínaly vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

-jcHB
Zvýraznění
14Když se Judejci rozhlédli, viděli , že je čeká boj vpředu i vzadu. Úpěnlivě volali k Hospodinu a kněží troubili na trubky.15Pak judští muži spustili válečný pokřik. Za pokřiku judských mužů porazil Bůh Jarobeáma a celý Izrael před Abijášem a Judou.

-jcHB
Zvýraznění
Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův.

-jcHB
Zvýraznění
4Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele.20A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;21neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

-jcHB
Zvýraznění
15Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“16Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:17„Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.18Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
3Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.4A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.5Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.6A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi.“9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med.“10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.14Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, už je tu třetí!
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ANDĚL S OTEVŘENOU KNIHOU
1Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou 
byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy; 2v ruce měl otevřenou knížečku. 
Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu 3a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve 
lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění. 4Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl 
jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: „Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmě-
ní, a nic nepiš!“ (Zj 10,1–4)

Osobní studium
Šestá polnice nás přivádí do doby konce. Jaká 
výzva zaznívá k Božímu lidu během tohoto 
období? Než bude slyšet hlas sedmé polnice, 
objevuje se v textu vsuvka, která vysvětluje 
poslání a zkušenost věrných v době konce.

Přemýšlej o úvodním textu. Jak těmto 
veršům rozumíš? Co je v nich podle tebe 
nejdůležitějším poselstvím?

„Mocný anděl, který dával Janovi in-
strukce, nebyl nikdo menší, než samotný 
Ježíš.“ (7BC 971) Právě on se postavil na moře 
a na pevninu, což znamená nejen jeho celo-
světovou vládu, ale i univerzální důležitost 
jeho poselství. Vykřikl mohutným hlasem 
připomínajícím řev lva, což symbolizuje Boží 
hlas (Oz 11,10 a Zj 5,5).

Jan nedostal povolení zapsat, co slyšel 
v hlase sedmi hromů. Některé události týka-
jící se budoucnosti Bůh sice Janovi zjevil, ale 
nedovolil, aby byly zaznamenány.

Přečti si text Zj 10,5–7 a porovnej jej s ver-
ši Da 12,6.7. Jaké téma mají tyto dvě pasáže 
společné?

Když anděl říká, že „čas již více nebude“ 
(Zj 10,6; ČSP), použitý řecký výraz chronos vy-
jadřuje, že jde o časové období (na rozdíl od vý-

razu kairos, který označuje kvalitu, vhodnost 
nebo příhodnost času). To nás vede zpět k ver-
šům Da 12,6.7, kde anděl říká, že pronásledo-
vání svatých bude trvat čas, dva časy a půl 
času, což představuje období 1 260 let (od 538 
do 1798), během kterého byla církev pronásle-
dována papežstvím (porovnej s Da 7,25). Jeli-
kož u Daniela i ve Zjevení prorocký „den“ sym-
bolizuje rok (Nu 14,34; Ez 4,6), potom 360 „dní“ 
představuje 360   let, a tři a půl „času“ (nebo 
„roku“) pak představuje 1 260 „dní“ neboli let. 
Někdy po skončení tohoto období nastane ko-
nec – tedy druhý příchod Ježíše Krista.

Konstatování, že „čas již více nebude“, 
odkazuje na časové proroctví u Daniela, 
přesněji na 2 300 prorockých dnů v Da 8,14 
(období 457 před Kristem až 1844 po Kristu). 
Po tomto časovém období již nebude násle-
dovat žádná prorocká časová předpověď. 
Ellen G. Whiteová k tomu říká:

„Tento čas, který anděl vyhlásil slavnostní 
přísahou … je prorockým obdobím, které bude 
předcházet příchodu Pána. Lidé totiž ohled-
ně konce času již jiné poselství nedostanou. 
Po skončení tohoto časového období, mezi roky 
1842 až 1844, již nebude možné najít další kon-
krétní prorocké období. Nejdelší prorocký vý-
počet sahá k podzimu roku 1844.“ (7BC 971)

Jaké další důvody (kromě uvedeného citátu Ellen G. Whiteové) bys mohl uvést pro potvr-
zení myšlenky, že se musíme vyvarovat jakéhokoli dalšího budoucího stanovování data? 
Proč jsou různé výpočty času druhého příchodu Ježíše Krista (nebo jiných budoucích 
událostí) nebezpečné?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Budou následovat Hospodina, až zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře

-jcHB
Zvýraznění
Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“

-jcHB
Zvýraznění
6a ten se otázal muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí?“7I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto.

-jcHB
Zvýraznění
5Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi6a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všecko, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce;7ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se Boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům.

-jcHB
Zvýraznění
přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas již více nebude

-jcHB
Zvýraznění
Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

-jcHB
Zvýraznění
Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po čtyřicet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.

-jcHB
Zvýraznění
Bude 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

-jcHB
Zvýraznění
Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“
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SNĚDENÁ KNIHA
8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky an-
děla, který stojí na moři i na zemi.“ 9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu 
knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako 
med.“ 10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když 
jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. 11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti 
mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“ (Zj 10,8–11)

Osobní studium
Výzva sníst knihu s poselstvím od Hospo-
dina se v Bibli používá k vyjádření přijetí 
poselství od Boha a zvěstování tohoto posel-
ství lidem (Ez 2,8–3.11; Jr 15,16). Když proroci 
poselství přijímali, stávalo se pro ně radost-
nou, sladkou zprávou, ale když ho zvěstovali, 
stalo se někdy trpkým, protože ho mnozí 
odmítli a vzbouřili se proti němu.

Janova hořko-sladká zkušenost se sněde-
ním „knihy“ (jde o svitek s poselstvím proro-
ka Daniela) se vztahuje na rozpečetění Da-
nielova poselství týkajícího se konce času. 
Jan zde představuje věrnou církev, která je 
pověřena zvěstováním věčného evangelia 
(Zj 14,6.7) na konci období vymezeného ča-
sovým proroctvím z knihy proroka Daniela 
o 1 260 dnech/letech (Da 7,25).

Kontext naznačuje, že Janovo vidění 
ukazuje na další hořko–sladkou zkušenost 
na konci prorockého období 2 300 let. Když 
na základě Danielových proroctví mille-
ritské hnutí očekávalo, že se Kristus vrátí 
v roce 1844, toto poselství pro ně bylo slad-
ké. Když se však jejich očekávání nesplnilo 
a Kristus se nevrátil, čekalo je hořké zkla-

mání a hledali v Písmu jasnější pochopení 
proroctví.

Výzva znovu prorokovat celému světu, 
kterou Jan dostal (Zj 10,11), nás vede k adven-
tistům zachovávajícím sobotu, kterým bylo 
svěřeno hlásání poselství o druhém přícho-
du Krista ve spojení s proroctvími Daniela 
a Zjevení.

Přečti si text Zjevení 11,1.2. Jaký úkol Jan 
dostal? Co by podle tebe mohl tento verš 
znamenat?

Tato pasáž je pokračováním scény ze Zjeve-
ní 10. Koncept „měření“ (nebo i vážení) odkazu-
je v Bibli k soudu (Mt 7,2; Da 5,25–28). Chrám, 
který měl Jan změřit, se nacházel v nebesích, 
kde Ježíš koná vše pro naši záchranu. Odkaz 
na chrám, oltář a ty, co se v něm klanějí Bohu, 
ukazuje na den smíření (Lv 16,16–19). Byl dnem 
„měření“ neboli soudu, kdy se Bůh definitivně 
vypořádal s hříchy svého lidu. Zj 11,1 ukazuje, že 
poselství o nebeské svatyni se nachází přímo 
uprostřed závěrečného zvěstování evangelia, 
které obsahuje i obhájení Božího charakteru. 
Tímto způsobem získává poselství evangelia 
hlubší rozměr a ukazuje na Kristovo dílo smí-
ření a na jeho spravedlnost jako jedinou cestu 
k záchraně lidských bytostí.

Během dne smíření hrála důležitou roli krev, která byla přinesena jako oběť (Lv 16). Jak 
bys mohl vysvětlit, že myšlenka soudu vycházející ze dne smíření je dobrou zprávou? 
Proč jde o důležité učení?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.

-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.“

-jcHB
Zvýraznění
Bude 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

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

-jcHB
Zvýraznění
25Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘.26Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.27Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.28Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
8Ty, lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpurný jako ten vzpurný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám.“9Tu jsem viděl, že je ke mně vztažena ruka, a hle, v ní knižní svitek.10Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně; byly na něm napsány žalozpěvy, lkání a bědování.

-jcHB
Zvýraznění
1Řekl mi: „Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu.“2Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst.3Řekl mi: „Lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám.“ Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med.4Řekl mi: „Lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu a mluv k nim mými slovy.5Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému,6ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl; kdybych tě poslal k nim, poslechli by tě.7Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce.8Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich.9Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“10Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím.11Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ ať poslechnou nebo ne.“
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DVA SVĚDCI
3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. 
4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. 5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, 
vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. 
6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají 
moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. 
(Zj 11,3–6)

Osobní studium
Jaká je podle tebe souvislost mezi zmíněný-
mi dvěma svědky a Zerubábelem a Jozuem 
v jejich královské, respektive kněžské roli? 
(Za 4,2.3.11–14)

Symbol dvou svědků pochází ze židov-
ského právního systému, který vyžadoval 
nejméně dva svědky, aby mohlo být něco 
označeno jako pravda (J 8,17). Dva svědci 
představují Bibli – Starý a Nový zákon. Tyto 
dvě části nelze oddělit. Boží lid je povolán, 
aby hlásal světu úplné biblické poselství – 
„celou Boží vůli“ (Sk 20,27). Svědci jsou zob-
razeni, jak prorokují oblečeni do smutečního 
šatu během 1 260 dnů/let (538–1798). Smu-
teční, žíněný šat je typickým oblečením pro 
dobu truchlení (Gn 37,34). Ukazuje na složité 
období, kdy byly biblické pravdy pohřbeny 
a překryty lidskými tradicemi.

Přečti si text Zj 11,7–13. Pokus se vlastními 
slovy popsat, co se stalo se dvěma svědky 
na konci prorockého času 1 260 dnů/let.

Šelma, která bude bojovat se dvěma 
svědky a nakonec je zabije, vystupuje přímo 
z „propasti“, což je označení satanova sídla. 
Zabití svědků je historicky možné vztáh-

nout na ateistický útok na Bibli a snahu 
zlikvidovat náboženství v souvislosti s udá-
lostmi Velké francouzské revoluce. Proti-
náboženský systém, který byl ustanoven 
ve Francii, se vyznačoval morálním úpad-
kem Sodomy, ateistickou arogancí Egypta 
a odpadlictvím Jeruzaléma (Zj 11,8). Tak jako 
Jeruzalém Ježíše odmítl a přivedl na smrt, 
tak toto veliké symbolické město zabíjí křes-
ťanskou církev a Bibli.

Vzkříšení dvou svědků ukazuje na vel-
ké oživení zájmu o Bibli, které následovalo 
po Velké francouzské revoluci. Jedním z dů-
sledků tohoto oživení byl i vznik adventního 
hnutí s jeho soustředěním se na obnovu bib-
lických pravd a vznik biblických společností 
šířících Písmo v různých jazycích po celém 
světě.

Těsně před koncem se uskuteční mohut-
né celosvětové hlásání biblického poselství 
(Zj 18,1–4). Toto závěrečné poselství pod-
nítí nepřátelství umocněné satanskými 
silami. Prostřednictvím falešných zázraků 
bude vrcholit obrovská snaha oklamat celý 
svět a přimět uctívače šelmy k závěrečné-
mu boji proti věrnému Božímu svědkovi 
(Zj 16,13–16; 14,12).

Proč je podle tebe i dnes tolik útoků namířených proti věrohodnosti Bible? Čím je Bible pro 
tebe osobně? Pokus se zformulovat svou „definici“ tak, aby byla stručná a srozumitelná.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2a zeptal se mě: „Co vidíš?“ Odvětil jsem: „Hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na něm nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po sedmi hubičkách.3A nad ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy.“11Nato jsem mu řekl: „Co znamenají ty dvě olivy po pravé i po levé straně svícnu?“12A dále jsem se ho otázal: „Co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dvěma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?“13Tu mi řekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj pane.“14Odvětil: „To jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země.“

-jcHB
Zvýraznění
I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.

-jcHB
Zvýraznění
neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel.

-jcHB
Zvýraznění
I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní.

-jcHB
Zvýraznění
7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Troubení sedmé polnice (Zj 11,15–18) signalizuje završení pozemských dějin. Přišel čas, aby 

Bůh zjevil svou moc a vládu. Naše vzbouřená planeta, která byla tisíce let pod krutovládou 
satana, se má brzy vrátit pod Boží vládu. Po smrti na kříži a po vzkříšení a nanebevstoupení 
byl Kristus ustanoven jako spoluvládce vesmíru po boku Otce (Zj 12,10.11). Satan pokračuje 
ve své snaze pustošit a ničit vše, co se jen dá. Ví totiž, že mu zbývá jen málo času (Zj 12,12). 
Sedmá polnice oznamuje, že se Bohu podařilo vypořádat se s uchvatitelskými mocnostmi 
a že tento svět se konečně dostal pod Kristovu spravedlivou vládu.

Sedmá polnice také naznačuje další obsah knihy Zjevení: (1) Rozzuřily se národy: Zjeve-
ní 12–14 popisuje satana naplněného hněvem (12,17), který spolu se svými dvěma spojenci – 
šelmou z moře a šelmou ze země – šikuje národy světa k boji proti Bohu a jeho lidu. (2) Přišel 
tvůj hněv: Boží odpovědí na zuřivost národů je sedm posledních ran, které popisují Boží hněv 
(Zj 15,1). (3) Čas, abys soudil mrtvé: Boží soud odměňuje i trestá (Zj 20,11–15). (4) Odměnil své slu-
žebníky: jak je popsáno ve Zj 21–22. (5) Zahubil ty, kdo hubili zemi: Zj 19,2 uvádí, že Babylon je 
na konci času souzen, protože škodil zemi. Zničení satana, jeho armády a jeho dvou spojenců 
je závěrečným činem dramatu velkého sporu mezi dobrem a zlem (Zj 19,11–20,15).

Otázky k rozhovoru
1.  Také my se občas setkáváme se skutečností, že kázání evangelia může být hořkou zkuše-

ností (Zj 10,10) – setkáváme se s odmítnutím, výsměchem a i my sami můžeme být odmítnuti 
a zesměšněni. Kázání evangelia může někdy podnítit nepřátelství. Které osoby z Bible čelily 
takovým zkouškám? Co se můžete naučit z jejich zkušenosti?

2.  Uvažujte o následujícím citátu: „Znovu a znovu jsem dostávala varování před určováním 
času. Už nikdy Boží lid nedostane poselství, jehož základem by byl čas. Neznáme přesný 
čas ani pro vylití Ducha, ani pro Kristův příchod.“ (1SM 188) Proč je tak problematické kreslit 
podrobné grafy, které naznačují, co a kdy se má dít po roce 1844? Jak se můžeme bránit proti 
pastem, které takové předpovědi přinášejí?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 17:22

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“16Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali:17„Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády.18Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

-jcHB
Zvýraznění
12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.

-jcHB
Zvýraznění
A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

-jcHB
Zvýraznění

-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.17A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží!18Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“19A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku.20Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.21Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.2Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.4Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. –5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. –6To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře8a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.9Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.10Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.11A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.12Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.13Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.14Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.
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Týden od 17. do 23. únoraLekce 8

Poražený nepřítel
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 zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život 
tak, aby se zalekli smrti.“ (Zj 12,11)

Zjevení 12.–14. kapitola nás připravuje na druhou část knihy, která popisuje závěrečné 
události (Zj 15,1–22,21). Zatímco první polovina knihy Zjevení (Zj 1,1–11,19) popisuje duchovní 
zápasy a utrpení církve v nepřátelském světě po celou dobu trvání křesťanství, zbývající ka-
pitoly se zaměřují na klíčové události, které vedou k druhému příchodu Krista a k nastolení 
Božího království.

Zjevení 12 představuje celkovou situaci, která vede k rozhodujícím událostem světových 
dějin. Ukazuje nám postupný vývoj velkého sporu mezi dobrem a zlem – Kristem a satanem.

V knize Zjevení je satan hlavním nepřítelem Boha a jeho lidu. Je představen jako reálná 
bytost, nejen jako nějaký myšlenkový koncept. Satan stojí za vším zlem a vší vzpourou 
ve vesmíru. Ví, že jeho poslední příležitostí uspět proti Bohu před druhým příchodem zna-
mená uspět v závěrečné bitvě mezi dobrem a zlem, která se označuje i jako Harmagedon 
(Armagedon – B21; BK). Satan proto celé své úsilí zaměřuje na přípravu na tuto událost.

Záměrem Zjevení 12 je přinést Božímu lidu ujištění, že satanovi se nepodaří uspět a bude 
poražen. Jde zároveň o varování, že satan je odhodlán udělat úplně všechno, aby zničil 
církev a její poselství v závěrečné době. Jediná naděje církve ostatku na vítězství spočívá 
v Kristu.

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Žena a drak- Svržení satana na zem- Boj na zemi- Boj proti ostatku- Satanova strategie v době konce- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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ŽENA A DRAK
1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 
dvanácti hvězd kolem hlavy. 2Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.
3Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na kaž-
dé hlavě měl královskou korunu. 4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak 
se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. 5Ona porodila dítě, syna, který má 
železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. (Zj 12,1–5)

Osobní studium
Jan ve vidění pozoroval dvě velká znamení – sym-
boly. Prvním byla těhotná žena a druhým byl 
drak, připravený zničit dítě, které se mělo narodit. 
Jak tomuto textu rozumíš? Jaké pocity v tobě 
vyvolává toto vidění?

Žena bývá v Bibli symbolem Božího lidu (2K 11,2). 
Panna, čistá a věrná žena, představuje věrné násle-
dovníky Krista, zatímco odpadlí a nevěrní jsou 
nejčastěji představeni symbolem nevěstky. Symbol 
ženy ve Zjevení 12 může mít i několikanásobný 
význam. Na začátku, kdy je „v očekávání“ syna, 
představuje Izrael, ze kterého vyšel zaslíbený Me-
siáš (Zj 12,1–5). Ve verších Zj 12,6.13–17 je pak sym-
bolem křesťanské církve a věrného ostatku, který 
z ní vyšel. Žena je oděná sluncem, pod nohama má 
měsíc a kolem hlavy dvanáct hvězd. Obraz může 
čtenářům připomenout příběh, v němž měl Josef 
sen o slunci, měsíci a jedenácti hvězdách (on sám 
byl tou dvanáctou), které představovaly Jákobo-
vu rodinu, tedy starozákonní Boží lid (Gn 37,9.10). 
Kromě toho slunce v Bibli představuje také slávu 
Kristova charakteru, jeho spravedlnosti (Mal 3,20). 
Kristus je „světlem světa“ (J 8,12) a jeho lid má světu 
odrážet jeho milující charakter (Mt 5,14–16). Měsíc 
jako „menší“ světlo (Gn 1,16) poukazuje na zaslíbení, 
která předpověděla Kristovo dílo.

Dalším, co Jan pozoroval ve svém vidění, 
byl „veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset 

rohů“. (ČSP; ČEP překládá „ohnivý drak“). Drak 
je později ztotožněn se satanem (Zj 12,9) z Gn 3. 
Ocas je v Bibli symbolickým nástrojem podvodu 
(Iz 9,14.15; Zj 9,10) a jeho pomocí smetl drak třeti-
nu hvězd z nebes na zem. Tento čin ukazuje, že 
když satan přišel o své místo v nebesích (Iz 14,12–15), 
podařilo se mu podvodem strhnout na svou stra-
nu až třetinu nebeských bytostí. Tito padlí an-
dělé se stali démony, kteří pomáhají ďáblu v jeho 
nepřátelství vůči Bohu a dílu záchrany (1Tm 4,1). 
Zjevení ukazuje draka, který má „deset rohů 
a sedm hlav“, jako symbol sil, které satan použí-
val pro šíření zla na této zemi: pohanský Řím 
(Zj 12,4) a spiritizmus (Zj 16,13). „Ve Zjevení 12,9 se 
vysvětluje, že drak je satan. On podnítil Heroda, 
aby se snažil Ježíše zabít. Hlavním satanovým 
nástrojem v boji proti Kristu a jeho lidu v prvních 
staletích byla Římská říše a její převažující po-
hanské náboženství. Proto drak, i když předsta-
vuje satana, v druhé řadě symbolizuje pohanský 
Řím.“ (GC 438; VDV 288)

Přečti si text Zj 12,9. Jakými jmény je zde satan 
nazván? Pokus se najít všechny souvislosti mezi 
texty Zj 12,9; Zj 12,3.4 a Gn 3,15. Co tato slova říkají 
o satanovu nepřátelství vůči Kristu a lidstvu?

Satan už od počátku čekal na Mesiáše – chtěl 
ho zničit jako malé dítě. Když se narodil, satan 
využil pohanský Řím ve snaze Mesiáše zabít 
(Mt 2,14–16). Dozvídáme se však, že „dítě bylo pře-
neseno k Bohu a jeho trůnu“ (Zj 12,5).

Každý z nás je součástí velkého sporu mezi dobrem a zlem, který probíhá ve vesmíru. 
Tento zápas se však neodehrává jen na nějakém vzdáleném místě kosmu, ale i zde 
na zemi – a v srdci každého z nás. Co to pro tebe znamená?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.15A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.16Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.17Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jcHB
Zvýraznění
9Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům: „Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd.“10To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: „Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?“

-jcHB
Zvýraznění
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

-jcHB
Zvýraznění
14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

-jcHB
Zvýraznění
Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

-jcHB
Zvýraznění
9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

-jcHB
Zvýraznění
14Stařec a vznešený jsou ona hlava a prorok učící klam je onen ocas.15Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.

-jcHB
Zvýraznění
A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců.

-jcHB
Zvýraznění
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami

-jcHB
Zvýraznění
12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“15Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

-jcHB
Zvýraznění
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

-jcHB
Zvýraznění
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.
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SVRŽENÍ SATANA NA ZEM
7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. 8Drak i jeho andělé bojovali, 
ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, 
který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,7–9)

Osobní studium
O jakých událostech mluví úvodní text? Co 
předcházelo tomu, že byl satan svržen na zem? 
Jak podle tebe probíhal boj?

Satan byl svržen z nebes, když se vzbouřil 
proti Boží vládě. Chtěl uchvátit trůn v nebe-
sích a „měřit se s Nejvyšším“ (Iz 14,12–15). Po-
stavil se na otevřený odpor proti Bohu, ale 
byl poražen a svržen na zem. Podařilo se mu 
oklamat Adama a Evu, a proto si začal osobo-
vat vládu a moc na tomto světě místo člověka 
(L 4,6). Jako samozvaný vládce tohoto světa 
(J 12,31) tvrdil, že má právo účastnit se zasedá-
ní nebeské rady jako zástupce země (Jb 1,6–12). 
Ale už od porážky na kříži byl satan spolu 
s padlými anděly připoután k této zemi – a to 
až do doby, dokud ho nestihne konečný trest 
(2Pt 2,4; Ju 1,6).

Ježíš svou smrtí nejen zachránil a vykoupil 
to, co bylo ztraceno, ale zároveň před celým 
vesmírem odhalil satanův charakter. „Satan 

pochopil, že byl odhalen. Nepadlí andělé i celý 
vesmír měli možnost sledovat jeho jednání. 
Sám se projevil jako vrah. Prolil krev Božího 
Syna, a tím se připravil o náklonnost nebes-
kých bytostí. Od té doby má omezenou působ-
nost.“ (DA 761; TV 489) Před celým vesmírem 
převzal Ježíš vládu nad zemí a byl prohlá-
šen za právoplatného vládce země (Ef 1,20–22; 
Fp 2,9–11).

Ježíš tyto události předpověděl: „Nyní je 
soud nad tímto světem, nyní bude vládce toho-
to světa vyvržen ven“ (J 12,31).

Tímto rozsudkem nad satanem „přišlo spa-
sení, moc a království našeho Boha i vláda 
jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich 
bratří, který je před Bohem osočoval dnem 
i nocí“ (Zj 12,10). Satan má stále omezenou moc, 
a může ubližovat Božímu lidu na zemi. Všech-
no to však dělá s vědomím, jak „málo času 
mu zbývá“ (Zj 12,12). Ale i přesto, že jeho čas 
se krátí, dělá vše, co je v jeho síle, aby na zemi 
způsoboval bolest, utrpení a zmatek.

Jak se můžeš proti satanovi bránit? Uvažuj o tom v kontextu veršů Zj 12,11 a Ef 6,10–18.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“15Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

-jcHB
Zvýraznění
a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám

-jcHB
Zvýraznění
Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

-jcHB
Zvýraznění
6Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.7Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“9Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?10Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.11Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“12Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.

-jcHB
Zvýraznění
Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.

-jcHB
Zvýraznění
20Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil 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 věku, tak i v budoucím.22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,

-jcHB
Zvýraznění
9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.11Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci

-jcHB
Zvýraznění
12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

-jcHB
Zvýraznění
10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

-jcHB
Zvýraznění
11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

-jcHB
Zvýraznění
10A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.11Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.13Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.18V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
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BOJ NA ZEMI

Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě 
stě šedesát dní. (Zj 12,6)
13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. 14Ale té ženě 
byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před 
hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. (Zj 12,13.14)

Osobní studium
Jak rozumíš úvodním veršům? Jak Bůh 
vstupoval do života církve během období 
1 260 dní neboli let (jde o totožný údaj jako 
„rok a dva roky a polovina roku“)?

„Svržení satana jako žalobce bratří bylo 
spojeno s úžasným dílem, které Kristus vy-
konal na kříži. Plán vykoupení postupoval 
vpřed i přes satanův neustálý odpor. … Satan 
věděl, že království, na které si dělal nárok, 
mu bude nakonec odňato. Proto se rozhodl 
ze všech sil zničit co nejvíce bytostí, které 
Bůh stvořil ke svému obrazu. Satan nená-
viděl člověka, protože Kristus mu projevil 
ohromnou odpouštějící lásku a milosrden-
ství. Boží nepřítel se proto rozhodl zaútočit 
na člověka všemi možnými lžemi, kterými 
by ho mohl svést do zatracení. Oč bezna-
dějnější byla jeho vlastní situace, o to s větší 
energií se snažil uskutečňovat své záměry.“ 
(3SP 194.195)

Není pochyb o tom, že satan pokračoval 
ve svých útocích plných hněvu proti ob-
jektu Kristovy lásky na zemi – proti církvi. 

Církev však našla Boží ochranu na neoby-
dleném, pustém místě během prorockého 
období 1 260 dnů neboli let.

Doba, po kterou satan pronásledoval Boží 
věrný lid, je ve Zjevení 12 zmíněna dvakrát. 
Jednou jako 1 260 dní (Zj 12,6) a jednou jako 
„rok a dva roky a polovina roku“ (Zj 12,14). Obě 
období odkazují na činnost malého rohu, 
o němž se hovoří v Da 7,23–25. V Bibli proroc-
ké dny symbolizují roky. K zmíněným proroc-
kým obdobím se vztahují historické události 
během let 538 až 1798. Je to období, kdy Řím-
skokatolická církev jako nábožensko-politic-
ká mocnost ovládala západní svět.

Během období pronásledování drak vy-
chrlil ze své tlamy obrovské množství vody, 
kterým chtěl ženu zničit. Voda v tomto kon-
textu symbolizuje lidi a národy (Zj 17,15). Řím 
vysílal proti věrnému Božímu lidu své armá-
dy. Ke konci tohoto prorockého času přátelská 
zem pohltila řeku, zachránila ženu a nabídla 
jí bezpečný úkryt. Tento symbol poukazuje 
na Ameriku, která se díky vzdálenosti a pozdě-
ji i díky náboženské svobodě stala útočištěm 
pronásledovaných křesťanů (Zj 12,16).

Uvažuj o době, po kterou pronásledování trvalo – 1 260 let. Z našeho pohledu jde o velmi 
dlouhý čas a nerozumíme přesně, proč všechno trvá tak dlouho a Kristův návrat ještě 
nenastal. Jak tomuto „zdržení“ rozumíš? Co to pro tebe znemaná?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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,

-jcHB
Zvýraznění
A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

-jcHB
Zvýraznění
Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.



| 57  

Lekce 8 | Poražený nepřítelSt | 20. února

BOJ PROTI OSTATKU

Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo 
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. (Zj 12,17)

Osobní studium
Proti komu a proč zaútočil satan po své ne-
úspěšné snaze zničit ženu, o níž se mluvilo 
v předchozích verších? Jak si tento útok 
představuješ? Jak je podle verše Zj 12 ,17 
charakterizován ostatek? Jak si může být 
na konci časů člověk jistý, že k němu patří?

Výraz „pozůstatek“ nebo „ostatek“ po-
pisuje ty, kteří zůstávají věrní Bohu, i když 
většina od Boha odpadla (1Kr 19,18; Zj 2,24). 
Ačkoliv se mnozí lidé na konci času postaví 
na satanovu stranu, zůstane skupina lidí, 
které si Bůh povolal, věrná Kristu – a to 
i přes satanův hněv.

Ostatek Boží církve na konci časů se bude 
vyznačovat dvěma charakteristikami. První 
je zachovávání Božích přikázání. Zjevení 13 
ukazuje, že právě první deska Desatera bude 
mít pro závěrečný konflikt mimořádný vý-
znam. Klíčovým prvkem čtyř přikázání uve-
dených na této desce je uctívání. Hlavním 
tématem závěrečné krize bude totiž otázka, 
koho a kdy je správné uctívat. Zatímco lidé 

ve světě se rozhodnou uctívat obraz šelmy, 
ostatek bude uctívat Boha Stvořitele (Zj 14,7). 
Čtvrté přikázání, které hovoří o sobotě, po-
ukazuje specificky na Boha jako našeho 
Stvořitele. Právě proto bude toto přikázání 
hrát v závěrečné krizi klíčovou roli.

Druhou charakteristikou ostatku je, že se 
drží „Ježíšova svědectví“. Text Zj 19,10 cha-
rakterizuje toto „Ježíšovo svědectví“ jako 
„duch proroctví“. Porovnáním tohoto verše 
s textem Zj 22,9 můžeme vidět, že Janovi 
„bratři“, kteří mají Ježíšovo svědectví, jsou 
proroci. „Ježíšovo svědectví“ proto odkazuje 
na Ježíše, který svědčí o sobě prostřednic-
tvím svých proroků tak, jako to udělal skrze 
Jana (Zj 1,2). Prorocká role v Bibli znamená 
přinášet svědectví o Kristu. Zjevení ukazuje, 
že v době konce bude mít Boží lid ve svém 
středu „ducha proroctví“, který jej provede 
přes toto těžké období, kdy bude satan dělat 
vše pro to, aby Boží lid podvedl a zničil. Jako 
adventisté sedmého dne jsme tento proroc-
ký dar rozpoznali ve službě a spisech Ellen 
Gould Whiteové.

Jak ty osobně vnímáš dar, který jsme jako hnutí dostali pro dobu konce? Jaké závazky 
z tohoto daru pro nás vyplývají – pro každého jednotlivce a pro církev jako celek?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“

-jcHB
Zvýraznění
Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.9Kdo má uši, slyš!10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
Volal 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.“

-jcHB
Zvýraznění
Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!“ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.

-jcHB
Zvýraznění
Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!“

-jcHB
Zvýraznění
Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.
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SATANOVA STRATEGIE V DOBĚ KONCE
11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila 
jako drak. 12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby 
klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. 13A činí veliká znamení, dokonce 
i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první 
šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, 
která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. (Zj 13,11–14)

Osobní studium
Zjevení 12,17 ukazuje na změnu v satanově tak-
tice. Satan se nyní snaží získat na svou stra-
nu nejen nevěřící, ale dokonce chce podvést 
i Kristovy věrné následovníky. Během celých 
křesťanských dějin se satan snažil odporovat 
Božímu dílu záchrany prostřednictvím nabídky 
drobných ústupků a kompromisů uvnitř církve 
a prostřednictvím nátlaku a pronásledování 
zvenčí. Z historie se můžeme naučit, že mu to 
v průběhu staletí vycházelo. Ukázalo se však, že 
proti této strategii se postavila nejen reformace, 
ale také postupné znovuobjevování biblických 
pravd Božím lidem. Když satan pochopil, že se 
mu krátí čas, zvýšil své úsilí a rozhodl se změnit 
taktiku boje proti ostatku Božího lidu (Zj 12,17). 
Jeho útoky v sobě budou zahrnovat silný pr-
vek lži a svodu. Démoni budou konat zázraky 
a ve světě začnou stále více působit různé spi-
ritistické projevy (Zj 16,14). Změna v satanově 
strategii souvisí i se změnou vnímání příchozích 
událostí – historický pohled se mění na pohled 
eschatologický (Mt 24,24). 

Za zmínku stojí skutečnost, že výrazy jako 
„svod“, „svůdce“ a „svést“ se v knize Zjevení začí-
nají objevovat až v eschatologické části (kapito-
ly 12–20), kde je popsáno satanovo působení 
na konci času. Najdeme je ve Zj 12,9, kde je satan 

označen jako „svůdce“, a pokračuje až po verše 
Zj 20,7–10, kde satan „svádí“ národy na konci času.

Přečti si texty 2Te 2,8–12; Zj 13,13.14 a Zj 19,20. 
Jaká je podstata satanových svodů na konci 
času?

Zjevení 12–20 zobrazuje satana, symbolizova-
ného drakem, který se snaží převzít ve světě roli 
Boha. Využívá k tomu náboženské a politické 
síly: například pohanský Řím (Zj 12,4.5), po kte-
rém následuje mocnost symbolizovaná šelmou 
z moře (Zj 13,1–8), a nakonec mocnost vyobrazená 
jako šelma ze země (Zj 13,11). Až do konce knihy 
jsou tito členové jakési satanské „trojice“ (tvoří 
ji drak prostřednictvím pohanství a spiritizmu, 
papežství symbolizované šelmou z moře a od-
padlý protestantizmus symbolizovaný šelmou 
ze země, podobnou beránkovi) neoddělitelně 
spojeni v odboji vůči Bohu. Spolupracují navzá-
jem ve snaze svést lidi, odvrátit je od Boha a při-
vést je na satanovu stranu, „aby je shromáždili 
k boji v rozhodující den všemohoucího Boha“ 
(Zj 16,13.14). Tyto falešné náboženské systémy 
budou zničeny při druhém Kristově příchodu 
(Zj 19,20). Ale drak, který je symbolem satana 
a který jedná prostřednictvím těchto pozem-
ských mocností, bude zničen až na konci tisíciletí 
(Zj 20,10). Zjevení ukazuje, že svod, který přijde 
na konci času, bude tak silný, že mu podlehne 
většina lidí (Mt 7,13).

Ve Zjevení zaznívá dvakrát volání po moudrosti a schopnosti duchovně rozlišovat, aby 
lidé mohli před svody obstát (Zj 13,18; 17,9). O jakou moudrost tady jde? Jak můžeme tako-
vou moudrost získat? (Viz také Jk 1,5.)

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

-jcHB
Zvýraznění
7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře8a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.9Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.10Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

-jcHB
Zvýraznění
8A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

-jcHB
Zvýraznění
Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

-jcHB
Zvýraznění
4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.5Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

-jcHB
Zvýraznění
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

-jcHB
Zvýraznění
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
9Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:10pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.

-jcHB
Zvýraznění
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ

Přečti si 32. kapitolu „Nástroje zla“ z knihy Velký spor věků (GC 518–530; VDV 339–346).
Cílem textu ve Zjevení 12 je především ukázat Božímu lidu, že události na konci časů jsou 

součástí velkého konfliktu mezi Kristem a satanem. Kniha varuje Boží věrné před tím, čemu 
musí čelit dnes a s čím se setkají v budoucnosti, kdy budou vystaveni působení zkušených 
nepřátel plných hněvu. Pavel nás varuje před tím, který „přijde v moci satanově, bude konat 
kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo 
jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“ (2Te 2,9.10).

Zjevení na nás naléhá,   abychom budoucí události brali vážně a stanovili si za svou prio-
ritu budování vztahu s Bohem. Zjevení nás však zároveň ujišťuje, že ačkoli satan je silný 
a zkušený nepřítel, nemá takovou moc, aby Krista přemohl (Zj 12,8). Boží lid může najít naději 
jen v tom, kdo v minulosti vítězně porazil satana a jeho démonské mocnosti. Právě on nám 
zaslíbil, že bude se svými věrnými následovníky „až do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20).

Otázky k rozhovoru
1.  Jako adventisté sedmého dne vnímáme, že naše církev nese vlastnosti ostatku. Je to ne-

jen velká výsada, ale i obrovská zodpovědnost! (L 12,48) Proč si však musíme dávat pozor, 
abychom si nemysleli, že tato role církve nám zaručí naše vlastní spasení?

2.  „Někteří křesťané příliš přemýšlejí o satanově moci. Je pravdou, že satan je mocnou 
bytostí, ale jsem Bohu vděčná za úžasného Spasitele, který vyhnal knížete zla z nebe. 
Mluvíme o nepříteli, modlíme se o ochranu před ním, uvažujeme o něm – a v naší mysli se 
stává stále silnějším a větším. Proč raději nemluvit o Ježíši? Proč bychom neměli mluvit 
o jeho moci a lásce? Satan má radost, když zveličujeme jeho sílu. Držme se Ježíše, rozjí-
mejme o něm, dívejme se na něj – a začneme se měnit k jeho obrazu.“ (AR 19. březen 1889) 
Jakým způsobem křesťané zveličují satanovu moc? Na druhé straně, jaké nebezpečí nám 
hrozí, pokud nejen odmítneme realitu satanovy moci, ale i jeho samotnou existenci?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 17:34

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

-jcHB
Zvýraznění
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Týden od 24. února do 2. březnaLekce 9

Satan a jeho spojenci
Texty na tento týden
Zj 13; 17,8; Da 7,24; 2Te 2,2–12; Zj 12,14–16; 1Kr 18,38

Základní verš
„Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo 
zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ (Zj 12,17)

Zjevení 12 popisuje satanův útok proti věrnému Božímu lidu, který v sobě zahrnuje i pro-
následování pohanským a později papežským Římem během období 1 260 dnů neboli let 
(538–1798; viz Zj 12,6.13.14 a lekce 7 v části na úterý). Zjevení 13 detailněji popisuje satanovy 
útoky během křesťanských dějin. Satan při nich využíval dvou spojenců, kteří jsou zobra-
zeni jako šelmy. Na konci času se pod satanovým vedením drak a obě šelmy sjednotí, aby se 
postavili na odpor Božím vykupitelským aktivitám a získali si oddanost celého světa.

Při našem dalším studiu musíme být opatrní. Dosud jsme totiž mluvili o událostech, 
které se již v minulosti staly. Je snazší vykládat proroctví, která se již naplnila. Ale když 
se dostáváme k proroctvím, která se teprve mají naplnit (jak o tom budeme hovořit v části 
na úterý), potřebujeme určitou míru zdrženlivosti a opatrnosti. Bůh nám ukazuje, co se bude 
dít na konci času, abychom pak nebyli překvapeni. Nesděluje nám však každý detail, který 
bychom rádi znali.

Vždy musíme mít na paměti, že ačkoli nám tato proroctví přibližují události, které se mají 
na konci odehrát, nepřinášejí nám všechny detaily o tom, kdy a jak se závěrečné události sta-
nou. Potřebujeme být proto opatrní a nerozvíjet spekulace, o kterých proroctví nic neříkají. 
Nezapomeňme, že proroctví z knihy Zjevení sledují praktický cíl: naučit nás, jak máme dnes 
žít a jak se máme připravit na budoucnost. 

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Šelma z moře- Působení šelmy z moře- Šelma ze země- Obraz šelmy- Cejch (znamení) šelmy- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Lístek s poznámkou
Týden ve zkratce:- Žena a drak- Svržení satana na Zem- Boj na Zemi- Boj proti ostatku- Satanova strategie v době konce- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
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ŠELMA Z MOŘE
1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích 
deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako 
levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i ve-
likou moc. 3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země 
v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také 
před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“ (Zj 13,1–4)

Osobní studium
Jak je vyobrazena šelma z moře? Jak rozu-
míš použitým symbolům? Jakými fázemi 
své existence šelma prochází?

Jan sleduje, jak z moře vystupuje pra-
podivná šelma. V Bibli je šelma symbolem 
politické moci. Popis šelmy z moře ukazuje 
na politickou moc, jejímž hlavním rysem je 
náboženství. To symbolizuje hustě obydle-
né oblasti Evropy, z nichž šelma povstává 
k moci po pádu Římské říše (viz Zj 17,15). 

Jan popisuje šelmu postupně, jak se vyno-
řuje z vody. Má sedm hlav a deset rohů – stej-
ně jako drak ve Zj 12,3.4, což naznačuje vel-
mi blízké propojení s pohanským Římem. 
Na hlavách šelmy jsou rouhavá jména 
a na rozích královské koruny (diadémy – vy-
jadřující královskou hodnost). Hlavy šelmy 
představují království, která satan využil 
k pronásledování Božího lidu v průběhu dějin 
(Zj 17,9–11). Urážlivá jména poukazují na bož-
ské tituly, na které si šelma dělá nárok. Obraz 
deseti rohů nás vede k textu Da 7,24, kde de-
set rohů symbolizuje národy, které povstaly 
na ruinách Římské říše. Tyto charakteristiky 
šelmy z moře poukazují na papežský systém, 
který byl pokračovatelem Římské říše.

Šelma z moře se podobá levhartovi, nohy 
má jako medvěd a tlamu jako lev. Spojuje 

v sobě charakteristiky čtyř zvířat (symbolů 
světových mocností) z Da 7,2–7, která před-
stavují Babylon, Médo-Persii, Řecko a Řím. 
Jan je však uvádí v opačném pořadí a uka-
zuje, že šelma z moře úzce souvisí se čtvrtou 
šelmou v Da 7, Římskou říší.

Stejně jako dal Otec dává svůj trůn a svou 
moc Kristu (Zj 2,27), dává drak (pohanská 
Římská říše vedená satanem) moc, trůn 
a velkou autoritu šelmě a ustanovuje ji svým 
spoluvládcem a zástupcem na zemi.

Zj 13,5–7 ukazuje, že období, během kte-
rého bude šelma křesťany pronásledovat, 
má trvat dvaačtyřicet „měsíců“. Jak jsme si 
již ukázali, pronásledování ženy mělo trvat 
„čas a časy a polovina času“, což je vlastně 
tři a půl „času“ neboli prorockého tři a půl 
roku (Zj 12,13.14; srovnej s Da 7,25). Dvaačty-
řicet prorockých „měsíců“ (pokud měsíc má 
třicet dní) představuje 1 260 dnů/let (Zj 12,6). 
Můžeme tedy konstatovat, že všechna tři 
období – „čas, časy a půl času“, dvaačtyřicet 
„měsíců“ a 1 260 „dní“ – odkazují na stej-
né období 1 260 let. Tato fáze končí, když 
je jedna z hlav šelmy smrtelně zraněna. 
Uzdravení této „smrtelné rány“ pak ukazuje 
na dobu po roce 1798, kdy se šelma uzdraví 
a obnoví se její moc. Tato skutečnost vyvolá 
úžas a obdiv světa, který draka i šelmu za-
čne uctívat.

Jak bys shrnul informace obsažené v dnešním studiu? Jak bys je vysvětlil svému příteli? 
Kterou myšlenku považuješ za nejdůležitější?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

-jcHB
Zvýraznění
3Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.

-jcHB
Zvýraznění
9Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:10pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.11A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.

-jcHB
Zvýraznění
24A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet

-jcHB
Zvýraznění
5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou

-jcHB
Zvýraznění
13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.

-jcHB
Zvýraznění
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

-jcHB
Zvýraznění
6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.
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PŮSOBENÍ ŠELMY Z MOŘE
5A bylo jí dáno [šelmě], aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. 6A tak 
otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. 7A bylo jí 
dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, 
národem, jazykem i rasou; 8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou 
od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. (Zj 13,5–8)

Osobní studium
Zjevení 13,5 upřesňuje časové období pro-
následování, o kterém jsme mluvili včera. 
Čtyřicet dva měsíce, kdy měla šelma moc, je 
stejně dlouhé časové období jako 1 260 dní/
let pronásledování ženy (církve), o kterém se 
hovoří ve Zj 12,6.14. (Prorocký den symbolizuje 
rok – Nu 14,34 a Ez 4,6. Viz také část na úte-
rý v 7. lekci.) Rok 538 označuje počátek pro-
rockého období, během kterého římská cír-
kev – v čele s papežem – ustanovila samu sebe 
za duchovní autoritu a během celého středo-
věku pak vládla západnímu světu. Až události 
Velké francouzské revoluce zasadily v roce 
1798 šelmě smrtelnou ránu. Nastal tak dočas-
ný konec represivní vlády církve, která byla 
v mnoha zemích státním ná bo ženstvím.

Porovnej verše Zj 13,5–8 s texty Da 7,24.25 
a 2Te 2,2–12. Které společné charakteristiky 
můžeš najít v působení šelmy z moře, malé-
ho rohu a člověka nepravosti? Jak bys vlast-
ními slovy popsal jejich jednání?

Jednání šelmy z moře během prorockého 
období 1 260 dnů/let je charakterizováno 

jako rouhání. Rouháním jsou v Novém zá-
koně označeny takové aktivity, kterými se 
někdo prohlašuje za rovného Bohu (J 10,33; 
Mt 26,63–65) a nárokuje si jeho autoritu 
(Mk 2,7). Šelma z moře se rouhá Bohu, jeho 
jménu, jeho příbytku a také všem, kdo pře-
bývají v nebi (Zj 13,6). Božím příbytkem je 
nebeská svatyně, v níž Kristus koná v náš 
prospěch a pro naši záchranu. Šelma z moře 
se snaží zničit a popřít Ježíšovu službu tím, 
že se ji pokouší nahradit lidským kněžským 
systémem. Ten je postaven na tvrzení, že 
dokáže zprostředkovat odpuštění hříchů 
a spasení. Tuto moc však má jen Bůh, a pro-
to jde o rouhání.

Zj 13 ukazuje na období největšího od-
padnutí v křesťanství, které se uskutečni-
lo, když si římský katolicizmus s papežem 
v čele začal nárokovat postavení a moc, kte-
ré náleží jen Bohu. Ti, co se Římu odmítli 
podřídit, zakoušeli pronásledování. Ačkoliv 
se dnes takové výroky mohou jevit jako ne-
příjemné, nebo dokonce fanatické, součas-
nost nemůže vymazat historii, ať už by si to 
někteří lidé jakkoli přáli.

Jak můžeme zůstat věrni proroctvím, která hovoří o nesprávném jednání církve, a zároveň 
zůstat vlídnými a citlivými, když o těchto pravdách říkáme druhým?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.

-jcHB
Zvýraznění
Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

-jcHB
Zvýraznění
Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po čtyřicet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
2abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.3Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.4Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.5Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?6Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.7Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.8A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

-jcHB
Zvýraznění
63Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!“64Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“65Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: „Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání.

-jcHB
Zvýraznění
Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“

-jcHB
Zvýraznění
Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“



| 63  

Lekce 9 | Satan a jeho spojenciÚt | 26. února

ŠELMA ZE ZEMĚ

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako 
drak. (Zj 13,11)

Osobní studium
První polovina Zj 13. kapitoly popisuje moc-
nost, která byla aktivní během 1 260 dnů/
let. Události během Velké francouzské re-
voluce zasadily tomuto nábožensko-po-
litickému systému smrtelnou ránu. Tato 
rána však bude nakonec uzdravena a celý 
systém znovu ožije. Druhá polovina kapi-
toly popisuje, jak se toto uzdravení vlastně 
uskuteční.

Uvažuj o textu Zj 13,11. Jak je charakteri-
zována druhá šelma? Přemýšlej o této šelmě 
v kontextu veršů Zj 12,14–16. Jaký význam 
má podle tebe skutečnost, že tato druhá šel-
ma vychází ze země?

Jan sleduje, jak ze země vystupuje další 
šelma. Tato šelma je opět světovou moc-
ností a má podobný vliv jako první šelma. 
Na rozdíl od šelmy z moře, jejíž vzhled nahá-
ní hrůzu, se šelma ze země alespoň na první 
pohled může zdát neškodná. Dozvídáme se 
o ní, že má „dva rohy jako beránek“ (Zj 13,11). 
Beránek je ve Zjevení symbolem Krista. 
Na základě tohoto popisu se tedy zdá, že 
šelma je podobná Ježíši.

Šelma ze země přichází z oblasti, která 
ochránila ženu (symbol pravé Boží církve) 
před pronásledováním draka na konci pro-
rockého období 1 260 dnů/let (Zj 12,14–16). Šel-
ma ze země je na scéně novým hráčem. Po-
vstává jako světová mocnost právě v době, 
kdy šelma z moře utrpí smrtelnou ránu. 
Znamená to, že šelma ze země bude působit 
během doby konce.

„Který národ Nového světa nabýval v roce 
1798 na moci, začal růst k síle a velikosti a ob-
racet na sebe pozornost světa? Výklad sym-
bolu neponechává žádné otazníky; údaje pro-
roctví odkazují na jediný národ – na Spojené 
státy americké.“ (GC 440; VDV 289)

Zjevení 13,11 ukazuje, že Spojené státy – byť 
převážně protestantské – začnou nakonec 
mluvit jako drak, jako samotný satan. Záro-
veň budou mít celosvětový vliv, podobně jako 
ho měla Římská říše. Tato mocnost z konce 
času bude sloužit jako nástroj, který povede 
celý svět k uctívání první šelmy, jež utrpě-
la smrtelnou ránu. Spojené státy, které své-
ho času poskytovaly pronásledované církvi 
ochranu a útočiště, se nakonec při událostech 
na konci času změní v pronásledovatele.

Když věřící poprvé ztotožnili Spojené státy s druhou šelmou ze Zjevení 13, neměly ani 
zdaleka takovou moc a vliv, jako mají dnes. Jak ti tato skutečnost pomáhá identifikovat 
právě Spojené státy jako mocnost popsanou v uvedeném proroctví?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.15A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.16Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
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OBRAZ ŠELMY
11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila 
jako drak. 12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby 
klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. 13A činí veliká znamení, dokonce 
i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. (Zj 13,11–13)

Osobní studium
Jak ti mohou verše 1Kr 18,38 a Sk 2,3 pomoci 
pochopit charakteristiku šelmy podobné be-
ránku a její svádění a lži, z nichž největší bude 
seslání ohně z nebe?

Šelma podobná beránku je schopna předvá-
děním zázraků přesvědčit o pravdivosti svých 
slov mnoho lidí – a to i přesto, že její tvrzení 
nejsou ve shodě s Písmem. „Pomocí spiritiz-
mu bude konat zázraky, uzdravovat nemocné 
a předvádět nesporně nadpřirozené úkazy.“ 
(GC 588; VDV 489) Tyto zázraky pomohou šel-
mě podobné beránku přesvědčit obyvatele 
země, aby vytvořili obraz šelmy z moře, kterou 
zasáhla smrtelná rána. Tak vytvoří systém 
státního náboženství připomínající středově-
ké křesťanství pod taktovkou papežství.

Uzdravení šelmy z moře ukazuje na obnovu 
římského papežství jako nábožensko-politické 
moci. Šelma podobná beránku začne mluvit 
jako drak a bude využívat moc šelmy z moře. 
Stane se stejně nepřátelskou, jako byla ona.

 „Tato nařízení budou v přímém rozporu 
se zásadami její vlády, jejími svobodnými 
institucemi, jasnými principy obsaženými 
v Prohlášení nezávislosti, s duchem ústavy. … 
Rozpor mezi zásadami a jednáním není větší, 
než jak jej vyjadřuje proroctví. Šelma s be-
ránčími rohy je sice na pohled čistá, laskavá 
a neškodná, ale přitom mluví jako drak…

‚Rozkazuje obyvatelům země, aby posta-
vili sochu té šelmě.‘ Tím je jasně udána for-

ma vlády, v níž zákonodárná moc spočívá 
v rukou lidu. Je to nejpřiléhavější potvrzení 
toho, že uvedené proroctví označuje Spojené 
státy. 

Co však představuje socha nebo také ob-
raz šelmy? Jak má vypadat? Jde o napodobe-
ní první šelmy, které zhotoví šelma s dvěma 
rohy. Říká se o ní, že je sochou šelmy. Aby-
chom poznali, jak socha vypadá a jak má být 
vytvořena, musíme prozkoumat charakteris-
tiku první šelmy, tedy papežství.

Když raná církev tím, že opustila prostotu 
evangelia a přijala pohanské obřady a zvyk-
losti, přestala být čistou církví Ježíše Krista, 
pozbyla Božího Ducha a Boží moc. Proto, aby 
ovládla svědomí lidí, hledala pak podporu 
u světské moci. Výsledkem bylo papežství, 
církev, která ovládla státní moc a používala 
ji k prosazování svých záměrů – zvláště pro 
trestání ‚kacířství‘…

Až se přední církve Spojených států sjed-
notí v těch bodech věrouky, které všechny za-
chovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich 
nařízení a podpořil jejich ustanovení, tehdy 
protestantská Amerika vytvoří obraz římské 
církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsled-
kem bude zavedení civilních trestů pro lidi, 
kteří se nepodvolí…

‚Socha (obraz) šelmy‘ představuje onu for-
mu odpadlého protestantizmu, která vznik-
ne, až budou protestantské církve hledat 
pomoc státu k prosazování své věrouky.“ 
(GC 442–445; VDV 290–292)

Jak na tebe působí předpovězené události? Co je podle tebe nejdůležitější, aby se věrný 
křesťan nenechal svést?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil.

-jcHB
Zvýraznění
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden
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CEJCH (ZNAMENÍ) ŠELMY
16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo 
na čele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí 
jejího jména. (Zj 13,16.17)

Osobní studium
Zj 13 ukazuje, že šelma podobná beránko-
vi sehraje v závěrečné krizi důležitou roli. 
Ve snaze ovládnout přesvědčení a víru lidí 
nastolí tato mocnost celosvětový nábožen-
ský systém.

Uvažuj o úvodních verších v kontextu 
Dt 6,4–8. Jakou souvislost vidíš mezi Božími 
přikázáními a cejchem daným na ruku nebo 
na čelo?

Lidé ze všech společenských vrstev bu-
dou nuceni přijmout cejch šelmy na ruku 
nebo na čelo. Tak jako pečeť označuje ty, 
které Bůh považuje za svůj lid (Zj 7,3.4; 14,1), 
tak znamení šelmy označuje ty, kteří uctívají 
šelmu.

Cejch šelmy není žádným viditelným 
znamením. Jeho umístění na ruku nebo 
na čelo připomíná Mojžíšův příkaz, aby 
si Boží zákon přivázali jako připomínku 
na ruku a na čelo (Dt 6,8). Pravá ruka souvisí 
s tím, co děláme, a čelo souvisí s přemýšle-
ním a rozumovým souhlasem. Někteří lidé 
se rozhodnou přijmout cejch šelmy jen pro-
to, aby unikli nebo se vyhnuli hrozbě smrti, 
zatímco jiní se duševně i duchovně zcela 
odevzdají tomuto odpadlému systému.

Základní otázkou závěrečné krize bude, 
kdo se postaví na Boží stranu a bude jed-
nat a rozhodovat se podle jeho přikázání 
(Zj 14,12). Především přikázání o zachovává-

ní soboty bude zkouškou poslušnosti Bohu. 
Jako je sobota poznávacím znakem posluš-
nosti věrného Božího lidu (Ez 20,12.20), tak je 
cejch šelmy znakem pošlušnosti šelmě.

Jednou z viditelných charakteristik zna-
mení šelmy je snaha nahradit Boží přikázá-
ní lidskými příkazy. Nejvýznamnějším dů-
kazem této skutečnosti je lidské ustanovení 
neděle (Da 7,25) jako dne uctívání, namísto 
sedmého dne, soboty, kterou ustanovil náš 
Stvořitel.

Pokus změnit znamení Boží autority je 
vlastně snahou nárokovat si roli a moc, kte-
rá náleží jen Bohu. „Znamením šelmy je pa-
pežský den odpočinku. … Když bude vydán 
dekret, kterým bude do popředí postavena 
náhrada soboty, a hlasité volání třetího an-
děla bude lidi varovat před šelmou a jejím 
obrazem … tehdy ti, kteří budou i nadále pře-
stupovat přikázání, obdrží znamení šelmy.“ 
(Ev 234.235)

Zj 13,18 říká: „To je třeba pochopit: kdo 
má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo 
označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát 
šest.“ Kdo je tímto člověkem? Pavel ho popi-
suje jako „člověka nepravosti“ (2Te 2,3). Toto 
označení zaměřuje naši pozornost na papež-
skou moc symbolizovanou šelmou z moře, 
jejíž rouhavá jména na hlavách souvisí 
s božským titulem, na který si šelma dělá 
nárok. Staví se tak na místo, které na zemi 
náleží jedině Synu Božímu.

Proč je podle tebe důležité vědět, že v závěrečné době půjde o pravé uctívání a o život 
ve víře a podle Božích přikázání?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.8Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.

-jcHB
Zvýraznění
3„Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“4Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
12Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.20Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.‘

-jcHB
Zvýraznění
Bude 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

-jcHB
Zvýraznění
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Zjevení ukazuje, že sobota bude na konci dějin znamením poslušnosti a věrnosti Bohu. Musíme 

však mít na paměti, že pokud dnes někdo Boha uctívá v neděli, neznamená to, že takový člověk má 
automaticky cejch šelmy. Uctívání neděle se stane znamením šelmy až tehdy, když se lidé vědomě 
rozhodnou stát na Boží straně nebo proti němu. Lidé se rozhodnou pro Boha nebo proti němu. Tato 
doba je však stále budoucností.

„Nikdo dnes ještě nepřijal znamení šelmy. Čas zkoušky ještě nenastal. Dnes jsou praví a věrní 
křesťané ve všech církvích – a římskokatolické společenství není žádnou výjimkou. Nikdo není nu-
cen k rozhodnutí dříve, než může přijmout světlo pravdy a pochopit požadavky čtvrtého přikázání. 
Když však bude vydán dekret vyžadující uctívání nepravé soboty a hlasité volání třetího anděla 
bude lidi varovat před uctíváním šelmy a její obrazu, velmi jasně bude dána hranice mezi pravdou 
a lží. Tehdy ti, kteří budou pokračovat ve vzpouře a hříchu, přijmou znamení šelmy.“ (Ev 234.235)

Pamatujme na to, že zachovávání neděle dnes nikoho nevede k zatracení, stejně jako svěcení 
soboty neznamená, že člověk bude spasen. Přichází však čas, kdy se znamení šelmy stane důležitým 
problémem a rozhodnutí se pro správný den uctívání se stane zkouškou věrnosti. Zjevení vyzývá 
Boží lid, aby se s hledajícím a otevřeným srdcem věnoval studiu Bible a jejích proroctví. Zároveň 
by měl každý věrný následovník Krista usilovat přinést evangelium těm, kteří se ještě pro Krista 
nerozhodli.
Otázky k rozhovoru

1. Když pozorujete situaci, která je dnes ve světě, jaké trendy vnímáte v oblasti náboženství 
a politiky? Které z nich mohou v konečném důsledku vést k naplnění proroctví ze Zj 13?

2. Jaký postoj bychom měli při čekání na druhý příchod Krista zaujmout vůči jiným křes-
ťanům? Uvažujte o následující radě: „Naši kazatelé by se měli přiblížit ke kazatelům 
jiných denominací. Modlete se za tyto lidi, za které se přimlouvá i Kristus. Spočívá 
na nich velká zodpovědnost. Jako Kristovi poslové bychom měli projevit hluboký, 
opravdový zájem o tyto pastýře stáda.“ (6T 78)

3. Jak bychom se v našem postoji vůči křesťanům jiných denominací měli vyhýbat nadřa-
zenosti a nekřesťanskému duchu? Jak bychom měli prokazovat respekt k nim a k jejich 
osobní víře, aniž bychom sami dělali kompromisy?

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:
_______________________________________   ______________________________________

 17:45

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.9Kdo má uši, slyš!10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
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Týden od 3. do 9. březnaLekce 10

Věčné evangelium
Texty na tento týden
Zj 14,6–12; Mt 24,14; Kaz 12,13.14; Ex 20,2–11; Iz 21,9; Iz 34,8–10

Základní verš
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,12)

Kniha Zjevení ukazuje, že satanův svod na konci času bude tak úspěšný, že se svět rozhodne 
uctívat šelmu a přijmout její znamení. Zj 14,1–5 však říká, že Bůh bude mít na zemi svůj pozůs-
tatek, lidi, kteří budou věrni Hospodinu, i když většina světa bude zastávat jinou pozici.

Na konci bude muset každý člověk učinit důležité rozhodnutí. Nepůjde o to, zda bude 
někoho uctívat (protože každý ve svém životě někoho uctíváme nebo zbožňujeme). Základ-
ní otázkou bude, koho budeme uctívat. Ti, kdo se budou klanět šelmě, dostanou její cejch 
na svou ruku nebo na čelo – jako symbolické vyjádření jejich volby, že budou sloužit odpadlé-
mu systému svými skutky a/nebo svým způsobem uvažování. 

Ve stejnou dobu bude celý svět svědkem mohutného hlásání evangelia, jaké se nedělo 
od doby Letnic. Než na vzbouřené lidstvo dopadnou Boží soudy, Bůh sešle své varovné posel-
ství „obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zj 14,6). Bůh nechce, aby lidé za-
hynuli, ale aby se každý rozhodl pro záchranu – vždyť Kristus zemřel za celé lidstvo. Otázka 
zní, kdo nabídku záchrany přijme a kdo ne. 

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Poselství tří andělů- Poselství prvního anděla (1. část)- Poselství prvního anděla (2. část)- Poselství druhého anděla- Poselství třetího anděla- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Lístek s poznámkou
Týden ve zkratce:- Šelma z moře- Působení šelmy z moře- Šelma ze země- Obraz šelmy- Cejch (znamení) šelmy- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

-jcHB
Zvýraznění
6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.
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Ne | 3. března

POSELSTVÍ TŘÍ ANDĚLŮ

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium 
obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. (Zj 14,6)

Osobní studium
Těsně před koncem Bůh posílá své varovné 
poselství, jež je symbolicky vyjádřeno třemi 
anděly, kteří letí prostředkem nebe a hlasitě 
své poselství volají. Řecké slovo angelos, 
překládané jako „anděl“, znamená doslova 
„posel“. Z kontextu knihy Zjevení je zřejmé, 
že tito tři andělé představují Boží lid, který 
dostal poselství pro poslední dobu. O toto 
poselství se má podělit s celým světem.

Porovnej úvodní text s veršem Mt 24,14. 
Poselství prvního anděla je označeno jako 
„věčné evangelium“ (Zj 14,6). Co tato charak-
teristika naznačuje o obsahu a cíli poselství 
prvního anděla? Proč je toto poselství pro 
naši víru tak důležité?

První z poselství pro poslední dobu je 
vlastně hlásáním evangelia v kontextu ho-
diny Božího soudu, který dopadl na svět. 
Evangelium je dobrou zprávou o Bohu, který 
zachraňuje lidi na základě jejich víry v Ježí-
še Krista a toho, co pro lidi koná. Toto evan-
gelium je nazvané jako „věčné“, protože Bůh 
se nikdy nemění. Jeho plán se začal uskuteč-
ňovat dříve, než jsme vůbec začali existovat 
(2Tm 1,9; Tt 1,2). Poselství prvního anděla 
obsahuje spasení i soud. Pro ty, kdo vzdávají 
slávu Bohu a uctívají ho jako svého Stvořite-

le, je poselství prvního anděla dobrou zprá-
vou. Poselství je však zároveň varováním 
pro ty, kteří odmítli Stvořitele a jím dané 
znamení pravé bohoslužby – sobotu.

Andělé své poselství volají „mocným hla-
sem“ (Zj 14,7.9). Tato poselství jsou důležitá 
a naléhavá. Měli by je slyšet všichni, proto-
že se týkají jejich věčného údělu. To je také 
důvod, proč mají být hlásána všem – každé 
rase, kmeni, jazyku i národu. Toto hlásání je 
mimořádně důležité, protože právě v době 
konce bude šelma tvrdě uplatňovat svou moc 
„nad každým kmenem, národem, jazykem 
i rasou“ (Zj 13,7). Satanovy snahy svést celý 
svět na svou stranu narážejí v závěru dějin 
na celosvětové hlásání evangelia.

Poselství tří andělů, které hlásá Boží lid, je 
ve své podstatě protiváhou toho, o co usiluje 
satan a jeho spojenci na konci času – drak 
(symbol satanova působení prostřednictvím 
pohanství a spiritizmu), šelma z moře (síly 
symbolizované papežským systémem) a šel-
ma podobná beránku (nebo také falešný 
prorok, symboly odpadlého protestantiz-
mu) – Zj 13. Ti budou společně působit během 
období šesté rány (Zj 16,13.14). Ve světě tak 
zaznívají dvě protichůdná poselství, z nichž 
každé má za cíl získat náklonnost a loajalitu 
obyvatel země.

Jako adventisté sedmého dne jsme povoláni oslovit svět pravdami důležitými pro posled-
ní čas, které jsou obsaženy v poselství tří andělů. Co konkrétně děláš ty pro úspěšné šíření 
tohoto poselství? Co dalšího bys mohl udělat?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

-jcHB
Zvýraznění
aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

-jcHB
Zvýraznění
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,

-jcHB
Zvýraznění
A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
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POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDĚLA (1. ČÁST)
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.“ (Zj 14,6.7)

Osobní studium
Uvažuj o verši Zj 14,7 v kontextu Kaz 12,13.14. 
Jak rozumíš pojmu „bát se Boha“? Jak podle 
tebe tento požadavek zapadá do zvěsti evan-
gelia? Jak bys vysvětlil souvislost mezi evan-
geliem a zachováváním Božích přikázání? 
(Ř 7,7–13) Jak bys svému příteli vysvětlil pro-
pojení mezi výzvami „bát se Boha“ a „vzdát 
mu čest“?

Výzva „bojte se Boha a vzdejte mu čest“ 
(Zj 14,7) zaznívá v kontextu „věčného evan-
gelia“. Když si uvědomíme, co Kristus udělal 
pro naše spasení, vede nás to k pozitivní 
reakci.

V Bibli je úzké propojení mezi myšlenkou 
„bát se Boha“ a „vzdávat mu chválu“ (Ž 22,24; 
Zj 15,4). Tyto dvě myšlenky charakterizují 
vztah k Bohu založený na respektu, úctě 
a poslušnosti (Jb 1,8).

Bát se Boha neznamená obávat se ho, ale 
brát ho vážně a s úctou a umožnit mu, aby 
byl v našich životech přítomen a jednal. Boží 
lid na konci času je charakterizován mimo 
jiné i tím, že se bojí Boha (Zj 11,18 a 19,5). Bůh 

touží, aby ho lidé milovali (Dt 11,13; Mt 22,37), 
poslouchali (Dt 5,29; Kaz 12 ,13)   a odráželi 
jeho charakter (Gn 22,12; 2K 3,18).

Soud, o kterém se hovoří ve Zj 14,7, se na-
zývá předadventní soud, který se uskuteční 
ještě před druhým příchodem Ježíše Krista. 
Cílem tohoto soudu je odhalit skutečné mo-
tivy našeho srdce a ukázat, jak se projevily 
v našich skutcích (2K 5,10). V závěru toho-
to soudu bude rozhodnuto o věčném osu-
du každého člověka (Zj 22,11) a Ježíš přijde 
a odplatí „každému podle toho, jak jednal“ 
(Zj 22,12).

Soud, o kterém se hovoří ve Zj 14, je sou-
částí evangelia. Pro ty, kteří mají s Bohem 
správný vztah, je soud dobrou zprávou. Ne-
dílnou součástí a podstatou soudu je totiž 
nejen ospravedlnění, ale i náprava, zbavení 
viny a záchrana. Jen tak může člověk dostat 
věčný život. Samozřejmě, soud je špatnou 
zprávou pro ty, kteří žili ve vzpouře, nere-
spektovali Boha, dělali si co chtěli a odmítli 
činit pokání a obrátit se k Bohu. Bůh však 
nechce, abych někdo zahynul – touží, aby 
mohl být zachráněn každý (2Pt 3,9).

Jaké pocity máš spojeny s představou Božího soudu? Jaký rozsudek vynese Bůh nad tvým 
životem a z jakých důvodů? Připomněla ti tvá odpověď, že každý člověk potřebuje evan-
gelium? Proč je evangelium v   poselství prvního anděla tak úzce propojeno se soudem?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: ‚Nepožádáš!‘8Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev.9Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil,10a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt.11Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil.12Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.13Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

-jcHB
Zvýraznění
Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“

-jcHB
Zvýraznění
Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“

-jcHB
Zvýraznění
Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší

-jcHB
Zvýraznění
On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘

-jcHB
Zvýraznění
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.

-jcHB
Zvýraznění
A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“

-jcHB
Zvýraznění
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

-jcHB
Zvýraznění
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí .14Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
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POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDĚLA (2. ČÁST)

Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu;  po-
klekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zj 14,7)
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpoči-
nul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. (Ex 20,11)

Osobní studium
Zjevení ukazuje, že v závěrečné krizi pozem-
ských dějin bude tou nejdůležitější otázkou 
uctívání Boha a poslušnost jeho přikázá-
ní (Zj 14,12). Lidé na světě se rozdělí pouze 
do dvou skupin: jednu budou tvořit ti, kteří 
berou Boha vážně a uctívají ho, a druhou 
skupinu budou tvořit ti, kteří si na Boží mís-
to postavili šelmu, kterou uctívají a poslou-
chají.

Uvažuj o prvních čtyřech přikázáních 
Desatera (Ex 20,2–11). Pak si přečti Zj 13 
a všimni si následujících myšlenek: šelma 
se dožaduje uctívání (Zj 13,7.8); lidé mají uctí-
vat obraz šelmy (Zj 13,14.15); rouhání šelmy 
(Zj 13,5.6) a přijetí znamení šelmy (Zj 13,16.17). 
Jak tyto skutečnosti souvisí se satanovým 
útokem na první čtyři přikázání během zá-
věrečné krize dějin?

Hlavní myšlenkou prvních čtyř přikázá-
ní Desatera je uctívání. Zjevení naznačuje, 
že tato přikázání se stanou základem věr-
nosti Bohu v závěrečné krizi. Je zřejmé, že 
konflikt mezi Kristem a satanem se bude 
odehrávat zejména v souvislosti s prvními 
čtyřmi přikázáními. 

Rozhodující téma závěrečné krize je zdů-
razněno v druhé výzvě poselství prvního 
anděla. Po naléhání, aby lidé brali Boha váž-
ně a uctívali ho, následuje výzva: „poklek-
něte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře 
i prameny vod“ (Zj 14,7b). Jde o jasný od-
kaz na čtvrté přikázání Desatera (Ex 20,11). 
Z této skutečnosti můžeme vyrozumět, že 
výzva k uctívání Boha Stvořitele je mimo 
jiné výzvou k zachovávání soboty.

Odpočinek a uctívání Boha sedmý den – v so-
botu – je osobitým znamením našeho vztahu 
s Bohem (Ex 31,13; Ez 20,12). Poselství prvního 
anděla je tedy výzvou k uctívání Stvořitele. 
Prakticky se to má projevit tím, že Bůh bude mít 
v našem životě rozhodující místo, které mu jako 
Stvořiteli náleží.

 „Zachovávání nesprávného dne odpočin-
ku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrté-
mu přikázání, bude projevem věrnosti moci, 
která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé 
soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona 
bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část 
lidí přijetím znamení podřízenosti světské 
moci přijme znamení šelmy, druhá, která se 
rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, při-
jme Boží pečeť.“ (GC 605; VDV 392) 

Jak ty osobně vnímáš propojení stvoření a spasení? Proč jsou obě tato vyznání – že Bůh je 
Stvořitel i Vykupitel – tak důležitá? Co by se stalo, kdybychom se snažili jedno od druhého 
oddělit?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.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
7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

-jcHB
Zvýraznění
14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

-jcHB
Zvýraznění
16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

-jcHB
Zvýraznění
5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.

-jcHB
Zvýraznění
Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.

-jcHB
Zvýraznění
12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

-jcHB
Zvýraznění
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POSELSTVÍ DRUHÉHO ANDĚLA

Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým 
smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ (Zj 14,8)

Osobní studium
Poselství druhého anděla oznamuje pád 
(a také odpadnutí) Babylona,   který je před-
staven jako falešný náboženský systém. 
Ve Zjevení 17,5 je Babylon označen jako 
„,matka všeho smilstva‘. Jako její dcery jsou 
označeny církve, které přijaly její učení, 
její tradice a řídí se jejím příkladem, jelikož 
obětují pravdu i Boží přízeň, aby mohly vy-
tvořit protizákonné spojenectví se světem.“ 
(GC 383; VDV 253) 

Přemýšlej o textech Zj 14,8; Zj 18,2 a Iz 21,9. 
Dvojnásobné opakování slovesa „padl“ uka-
zuje nejen na posloupnost morálního úpad-
ku Babylona,   ale vyjadřuje i jistotu, že se mo-
rálně zcela zhroutí. Proč se podle tebe říká, 
že Babylon padl, ačkoli jeho pád je zároveň 
popsán jako událost v budoucnosti?

O Babylonu se mluví jako o velkém městě, 
což je narážka na historický Babylon, který 
byl rouhavou mocností a stavěl se na odpor 
Bohu i jeho lidu. Babylon, o kterém se hovoří 
ve Zjevení v souvislosti se závěrečnými udá-
lostmi, je spojením falešného náboženského 
systému, jenž v sobě spojuje římské papež-
ství a protestantizmus, který odpadl od bib-
lické víry. Obě skupiny se dají do služby sa-
tana proti Božímu lidu (Zj 13,11–18; Zj 16,13; 
Zj 17,5). Toto náboženské spojení se bude 
projevovat stejně namyšleně jako starověký 
Babylon. Bude se povyšovat nad Boha a ze 

všech sil se bude snažit zaujmout jeho místo. 
Poselství druhého anděla varuje Boží lid, 
že tento svévolný systém se bude stále více 
odchylovat od pravdy a výsledkem bude od-
mítnutí evangelia pro poslední dobu. Až „na-
stane takový stav a až se křesťanské církve 
plně spojí se ‚světem‘, bude pád Babylonu 
úplný.“ (GC 390; VDV 258)

Znovu si přečti text Zj 14,8 v kontextu ver-
šů 17,2 a 18,3. Co podle tebe znamená symbol 
„víno jejího smilství“?

Zjevení 17 zobrazuje Babylon poslední 
doby jako nevěstku, která nutí pít národy 
své víno a svádí je k nezákonným vztahům 
(Zj 17,2). Víno nevěstky odkazuje na falešné 
učení a falešné evangelium, které přináší 
odpadlý náboženský systém. Mnohé protes-
tantské církve dnes naplňují smutné biblic-
ké poselství a postupně se zbavují rozdílů, 
které je kdysi oddělily od římskokatolické 
církve, a odklánějí se od biblických pravd. 
Zároveň jsme svědky zkaženého vlivu to-
hoto vína,   které ničí i ty, kteří patří do těla 
Kristova. Využívá k tomu učení o teistické 
evoluci, která je v rozporu s poselstvím prv-
ního anděla o Bohu Stvořiteli. Různé lidské 
tradice nahrazují princip sola Scriptura (je-
dině Písmo). Pokroucené etické principy se 
vzdávají biblického učení o manželství a po-
dobně. Opilí lidé neuvažují jasně. Čím více 
jsou lidé duchovně opilí tímto vínem, tím 
snadněji je Babylon svádí k uctívání šelmy 
z moře a k přijetí znamení šelmy.

Jakým způsobem může člověk pít „babylonské víno“? Co potřebuješ ty sám udělat, aby 
ses „nenechal opít“ vlivem falešného učení?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;

-jcHB
Zvýraznění
Hle, tu přijíždí vůz, muž, koňské spřežení! On hlásí: „Padl, padl Babylón a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem!“

-jcHB
Zvýraznění
11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

-jcHB
Zvýraznění
3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

-jcHB
Zvýraznění
 „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,2se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“



Lekce 10 | Věčné evangelium

72 | 

Čt | 7. března

POSELSTVÍ TŘETÍHO ANDĚLA
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 neře-
děné 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.“ (Zj 14,9–12)

Osobní studium
Jak je ve Zj 14,12 charakterizován věrný Boží 
lid? Jak bys tyto vlastnosti vyjádřil vlastní-
mi slovy? Jak rozumíš spojení „vytrvalost 
svatých“?

Ve Zjevení 14,9.10 zaznívá varování pro 
ty, kteří budou muset čelit Božímu hněvu. 
Pít víno z Hospodinovy číše je ve Starém 
zákoně častým symbolem Božího hněvu 
(Jr 25,15.16). Vážnost soudu nad těmi, kteří 
uctívali šelmu, je vyjádřena pitím vína Bo-
žího rozhorlení, které je „neředěné“ nalité 
do číše jeho hněvu (Zj 14,10). Lidé ve starově-
ku často ředili víno vodou, aby snížili jeho 
opojné účinky. Ale víno Božího rozhorlení 
je popsáno jako „neředěné“ (řecky akratos), 
a to představuje vylití Božího hněvu v jeho 
plnosti – bez milosti.

Přemýšlej nad verši Zj 14,10.11 v kontex-
tu veršů Zj 20,10–15. Jak ti texty Iz 34,8–10 

a Ju 1,7 pomáhají lépe pochopit vyjádření 
o hříšnících, že jejich „muka neuhasnou 
na věky věků“ (Zj 14,11)?

Slova o mukách, ohni a síře odkazují 
na úplné zničení. Oheň a síra jsou prostřed-
ky soudu (Gn 19,24; Iz 34,8–10). Obraz vystu-
pujícího kouře je v Bibli velmi známým sym-
bolem. Izajáš prorokoval o budoucím zničení 
Edómu ohněm a sírou. Prorok říká, že celá 
země bude hořet jako smůla, „nevyhasne 
v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat 
věčně“ (Iz 34,10). Juda popisuje osud Sodomy 
a Gomory, které postihl trest „věčného ohně“ 
(Ju 1,7). Tyto texty nemluví o věčném, nikdy 
nekončícím ohni – vždyť Edóm, Sodoma ani 
Gomora už dnes nehoří. Můžeme říci, že věč-
né jsou následky, ne oheň. Podobně i „věčný 
oheň“ ve Zjevení hovoří o úplněm zničení 
a zkáze – oheň bude tak dlouhý a intenzivní, 
aby došlo k úplnému zániku zla a nezůstalo 
nic, co by ještě mohlo shořet.

Ačkoliv můžeme být vděčni za poznání, že „věčný oheň“ nebude navěky týrat a trestat za-
tracené, trest je přesto hrozný. Jak tedy rozumíš vážnosti Božího trestu v souvislosti s po-
věřením, které jsme jako Kristovi následovníci dostali – varovat lidi před tím, co přichází?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Toto mi řekl Hospodin, Bůh Izraele: „Vezmi z mé ruky tuto číši vína rozhořčení a napoj jím všechny pronárody, k nimž tě posílám,16ať pijí a vrávorají a třeští před mečem, který mezi ně pošlu!“

-jcHB
Zvýraznění
10Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.11A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.12Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.13Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.14Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

-jcHB
Zvýraznění
8Je to den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní při Sijónu.9Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.10Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.

-jcHB
Zvýraznění
Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo .

-jcHB
Zvýraznění
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ

Přečti si 38. kapitolu „Poslední varování“ z knihy Velké drama věků (GC 603–612; VDV 391–396).
Zjevení ukazuje, že na konci dějin je Boží lid povolán kázat světu evangelium pro poslední 

dobu. Toto pověření se může zdát znepokojivé a jeho naplnění až nemožné. Máme však za-
slíbení Boží moci.

„Velké dílo evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznačoval jeho 
začátek. … Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčová-
ním Božího Ducha. Důkazy už byly předloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klíčí a přináší 
plody.“ (GC 611.612; VSV 395)

Kázání závěrečného Božího poselství vyústí do velkého rozdělení. Lidé na celém světě 
se rozdělí na dva tábory. Jeden budou tvořit ti, kteří milují a poslouchají Boha, druhý budou 
tvořit ti, kteří následují a poslouchají šelmu. Toto rozdělení je vyjádřeno i dvěma sklizněmi. 
Na jedné straně jde o žeň obilí (Zj 14,14–16), na druhé straně o sklizeň hroznů a jejich vhození 
do lisu Božího hněvu (Zj 14,17–20).

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o následující myšlence: Kdo kromě adventistů sedmého dne káže poselství 

tří andělů? Co to vypovídá o vážnosti, zodpovědnosti a důležitosti toho, čím jsme byli 
pověřeni?

2.  Proč je podle vás soud tak neoblíbeným tématem i mezi věřícími? Jaký smysl má dnes 
pro křesťany předadventní soud? Jak bys svému spoluvěřícímu (nebo věřícímu z  jiné 
denominace) vysvětlil podstatu předadventního soudu?

3. Uvažujte o otázce soboty v kontextu závěrečných událostí. Základní otázkou je: Koho 
budeme uctívat – Stvořitele „nebe a země“ (Zj 14,7), nebo šelmu? Bible ukazuje, že sobota 
je nejstarším (Gn 2,2.3) a zároveň nejdůležitějším znamením toho, že Bůh stvořil „nebe 
a zemi“. Co nás tato pravda učí o tom, že sobota jako jedno z Božích přikázání (Zj 14,12) 
hraje v závěrečných událostech tak důležitou roli?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  

 17:57

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.15Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“16A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

-jcHB
Zvýraznění
17A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp.18A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo.“19Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu.20A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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
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.“

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“
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Týden od 10. do 16. březnaLekce 11

Sedm posledních ran
Texty na tento týden
Zj 15,1; 7,1–3; 14,9.10; 16,1–12; 17,1; Da 5; Zj 16,16; 2Te 2,9–12

Základní verš
„Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny 
národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ (Zj 15,4)

Verš Zj 11,18 je jakýmsi velmi stručným shrnutím událostí na zemi těsně před závěrečným 
bojem na místě Harmagedon: „Rozzuřily se národy.“ Taková charakteristika celkové situace 
na zemi souhlasí i s Ježíšovým popisem posledních dnů (L 21,25). Následují projevy Božího 
hněvu, jeho soudy vyjádřené prostřednictvím sedmi posledních ran (pohrom) nad těmi, kte-
ří se odmítli kát (Zj 15,1).

Zjevení 15. kapitola začíná obrazem sedmi andělů, kteří mají připravených sedm ran Bo-
žího hněvu. Než Jan začne mluvit o detailech, uvidí ještě něco zcela jiného – věrný Boží lid 
(Zj 15,2–4). Ti, kteří k tomuto lidu patří, „zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím 
obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména“ (Zj 15,2). Nyní stáli na něčem, co připomí-
nalo moře ze skla, a zpívali píseň Mojžíše a Beránka. Tento obraz připomíná Izraelce na bře-
hu Rudého moře, kde oslavovali Boží vítězství nad Egypťany (Ex 15).

Tito vítězní svatí jsou stejná skupina jako 144 000 ze Zj 14,1–5. Jelikož odmítli přijmout zna-
mení šelmy, jsou chráněni před sedmi posledními pohromami. Při druhém příchodu Ježíše 
budou proměněni, když místo smrtelného těla oblečou nesmrtelnost (1K 15,51–54) a přidají se 
ke vzkříšeným svatým (1Te 4,17).

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Smysl sedmi posledních ran- Vylití posledních ran- Vyschnutí řeky Eufrat- Satanův poslední velký svod- Příprava na závěrečný boj- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

-jcHB
Zvýraznění
2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“5Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi

-jcHB
Zvýraznění
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 nesmrtelnost.54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!

-jcHB
Zvýraznění
potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

-jcHB
Zvýraznění
Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
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SMYSL SEDMI POSLEDNÍCH RAN
5Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi 6a vyšlo sedm andělů, přiná-
šejících sedm pohrom; byli oděni kněžským rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté 
pásy. 7Jedna ze čtyř bytostí před Božím trůnem podala těm sedmi andělům sedm zlatých nádob 
naplněných hněvem Boha, živého na věky věků. 8Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci 
Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které přiná-
ší těch sedm andělů. (Zj 15,5–8)

Osobní studium
Když mluvíme o sedmi posledních ranách, je 
důležité si uvědomit, že v době, kdy začnou 
dopadat na svět, jsou už lidé s konečnou 
platností rozhodnuti buď pro Boha, nebo pro 
Babylon. Ale ještě než přijde Kristus, dosud 
zadržované větry (Zj 7,1–3) jsou uvolněny 
a na zemi je vylito sedm posledních ran.

Přečti si text Zj 15,1 a uvažuj o něm v kon-
textu Ex 7–11. Jaký byl smysl deseti egypt-
ských ran, které tvoří jakési historické poza-
dí sedmi posledních ran? Na koho doléhaly? 
Proč? Co se z nich Egypťané mohli naučit?

O sedmi ranách se hovoří jako o „posled-
ních“, protože přicházejí v úplném závěru 
pozemských dějin. Na rozdíl od toho se sou-
dy sedmi polnic vztahují na časové období 
působení křesťanství a jejich zaměření je 
poměrně omezené. Troubení polnic přichází 
ještě během kázání evangelia (Zj 10,8–11,14). 
Je to období, kdy se za nás Ježíš stále při-
mlouvá (Zj 8,2–5). Polnice jsou protkány mi-
lostí a jejich cílem je přivést nepřátele Boží-
ho lidu k pokání.

Na rozdíl od polnic přichází sedm po-
sledních ran na zemi těsně před Kristovým 
druhým příchodem. Dopadnou na ty, kte-
ří – podobně jako faraon – zatvrdili svá srd-
ce vůči Boží zachraňující lásce a nečinili 
pokání (Zj 16,11). Projeví se spravedlivý Boží 
hněv a jeho konečný soud nad rozhodnutím, 
které lidé udělali (Ř 1,26–32). Zatracení v této 
chvíli jen sklízejí následky svých vlastních 
rozhodnutí.

Uvažuj o úvodním textu Zj 15,5–8 v kon-
textu veršů 1Kr 8,10.11. Jak rozumíš konsta-
tování, že „nikdo nemohl vstoupit do svaty-
ně“ (Zj 15,8). Co to říká o načasování sedmi 
posledních ran?

Výraz „nikdo nemohl vstoupit do svaty-
ně“ (Zj 15,8) ukazuje na konec možnosti se 
rozhodnout (Zj 22,11). Když skončí Kristo-
va přímluvná služba v nebesích, navždy 
se zavřou dveře příležitosti učinit pokání. 
Poslední rány tedy nepřivedou nikoho k po-
kání, ale jen odhalí tvrdost srdce těch, kteří 
se rozhodli postavit na stranu Babylona. 
Výsledkem posledních ran bude, že se ještě 
více zatvrdí vůči Bohu (Zj 16,9.11).

Situace ve světě se neustále zhoršuje. Uvažuj o tom, že Pán Bůh příchod posledních ran 
ještě odkládá. Co ti to říká o Boží milosti a trpělivosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.2A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:3„Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

-jcHB
Zvýraznění
2Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic.3Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.4A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.5Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.

-jcHB
Zvýraznění
11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

-jcHB
Zvýraznění
26Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.28Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.29Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,30pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,31nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.32Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

-jcHB
Zvýraznění
10Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak,11takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.

-jcHB
Zvýraznění
8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi.“9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med.“10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.14Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, už je tu třetí!

-jcHB
Zvýraznění
A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

-jcHB
Zvýraznění
9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.
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VYLITÍ POSLEDNÍCH RAN
1A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: „Jděte a vylejte těch sedm nádob 
Božího hněvu na zem!“ … 10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nasta-
la tma, 11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili 
se od svých činů. (Zj 16,1.10.11)

Osobní studium
Spolu s ukončením Ježíšovy přímluvné 
služby v nebeské svatyni je navždy rozhod-
nuto o osudu každého člověka. Nastal čas, 
aby se ti, kteří odmítli Kristovu nabídku 
milosti, setkali tváří v tvář s plným Božím 
hněvem.

Poslední rány ze Zj 16 zrcadlí rány, kte-
ré dopadly na Egypt. Zatímco Egypťané 
trpěli, Izraelci byli před následky těchto 
ran ochráněni (Ex 7–11). Podobně bude Boží 
lid ochráněn i před tímto časem trápení 
(Ž 91,3–10; viz také GC 629.630; VDV 406.407). 
Egyptské rány odhalily zatvrzelost a ne-
ústupnost faraona. Rány zároveň ukázaly 
neschopnost egyptských „bohů“ ochránit 
svůj lid. Podobně tomu bude i s posledními 
ranami, které ještě více zatvrdí uctívače 
šelmy z moře a ukážou neschopnost a bez-
moc Babylona ochránit kohokoli před Bo-
žím soudem.

Přečti si text Zj 16,1–11. Pokus se vlastními 
slovy shrnout, o čem se v těchto verších píše. 

Jaký je tvůj celkový dojem z toho, co se bude 
během posledních pohrom odehrávat?

První čtyři pohromy „nepostihnou celou 
zemi, protože by tak zahynulo obyvatelstvo 
celého světa“ (GC 628; VDV 406). Během první 
rány dopadly na uctívače šelmy „zlé, zhoubné 
vředy“. Druhá a třetí rána ovlivnily moře, řeky 
a prameny vod. Bez pitné vody nemůže vzbou-
řené lidstvo přežít. Čtvrtá rána ovlivnila slun-
ce, které spalovalo lidi nesnesitelným žárem.

Bolest, kterou způsobily dopadající po-
hromy, nezměnila tvrdá srdce hříšníků ani 
jejich postoj vzpoury ani je nepřivedla k po-
kání. Místo toho lidé Boha proklínali.

Ve Zjevení 16,10.11 (porovnej s Ex 10,21–23) 
můžeme sledovat, jak na trůn šelmy dopadla 
pátá rána. Podle Zj 13,2 víme, že to byl satan, 
kdo zajistil šelmě trůn a moc. Nyní však 
vidíme, že ani trůn, místo satanovy moci, 
nemůže odolat síle těchto ran. Když lidé 
v bolestech trpí, poznávají, že Babylon není 
schopen je ochránit. Oni se však tak zatvr-
dili vůči Bohu, že ani hrůzy posledních ran 
nedokážou změnit jejich srdce.

Jak se můžeš naučit chodit s Bohem a mít s ním tak blízký vztah, abys uměl důvěřovat 
Boží lásce i uprostřed bolesti a utrpení? Jaké s tím máš zkušenosti ve svém dosavadním 
životě?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.4Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.5Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,6moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.7Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .8Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.9Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,10nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

-jcHB
Zvýraznění
1A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: „Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!“2První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.3Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.4Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.5Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:6těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“7A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“8Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,

-jcHB
Zvýraznění
21Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat.“22Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.23Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

-jcHB
Zvýraznění
Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
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VYSCHNUTÍ ŘEKY EUFRAT

Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena 
cesta králům od východu slunce. (Zj 16,12)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu v souvislosti s verši 
Zj 17,1.15. Co symbolizuje řeka Eufrat? Jakou 
roli hraje vyschnutí Eufratu v kontextu sed-
mi posledních pohrom?

Ve Starém zákoně byla řeka Eufrat hra-
nicí, která oddělovala Izrael od jeho nepřá-
tel: Asýrie a Babylonu. Řeka také protéka-
la Babylonem a byla pro město nesmírně 
důležitá – sloužila nejen k zavlažování, ale 
také jako pitná voda pro obyvatele. Bez řeky 
Eufrat by Babylon nemohl existovat.

Zjevení 17,1 popisuje Babylon na konci 
času jako nevěstku „usazenou nad voda-
mi“ – pravděpodobně je to odkaz na Eufrat 
(srov. Jr 51,13). Zjevení 17,15 vysvětluje, že 
vody, na kterých „sedí“ Babylon v době kon-
ce, představují ty, kteří Babylon podporují. 
Jedná se o celosvětové občanské, sekulární 
a politické síly, které stojí v pozadí celého 
systému. Tyto síly se však nakonec své pod-
pory zřeknou, symbolické vody vyschnou.

Scéna šesté rány připomíná dobytí sta-
rověkého Babylona perským králem Ký-
rem (Da 5). Starověký historik Hérodotos 
zaznamenává, že během noční slavnosti 

krále Belšasara a jeho hodnostářů se Perša-
nům podařilo odklonit tok Eufratu, vstoupit 
do města korytem řeky, a takto se překvapi-
vě zmocnit města.

Symbolické vyschnutí Eufratu ve Zjevení 
16,12 má za následek pád Babylona na konci 
času. Eufrat je ve Zjevení symbolem světo-
vých sekulárních a politických sil podporu-
jících Babylon. Vyschnutí Eufratu můžeme 
proto rozumět tak, že spojenci Babylona 
se od této mocnosti nejen odvrátí a přesta-
nou ji podporovat, ale v konečném důsledku 
na Babylon zaútočí a způsobí jeho pád.

Když lidé uvidí katastrofy, které se ode-
hrávají v přírodě (Zj 16,3–9), obrátí se na Ba-
bylon s žádostí o ochranu. Pátá rána však 
dopadne přímo na sídlo moci Babylona 
(Zj 16,10.11) a lidé pochopí marnost nadějí, 
které do něj vkládali. Budou se cítit podvede-
ni, a proto na něj zaútočí a způsobí jeho pád 
(Zj 17,16). Jak jsme však již viděli, jejich srdce 
zůstanou zatvrzelá vůči Bohu i vůči jeho 
lidu. To paradoxně způsobí, že se stanou živ-
nou půdou pro závěrečný podvod, kterým 
satan sjednotí svět a svede ho k velkému boji 
proti Božímu lidu ve snaze zcela ho zničit 
a vymazat ze zemského povrchu.

Proč je riskantní vložit svou plnou důvěru do  lidí a  lidských institucí? Jaké s tím máš 
osobní zkušenosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

-jcHB
Zvýraznění
Dcero babylónská , jež přebýváš u hojných vod a oplýváš poklady, přišel tvůj konec, míra tvé zištnosti je dovršena .

-jcHB
Zvýraznění
3Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.4Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.5Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:6těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“7A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“8Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.

-jcHB
Zvýraznění
10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

-jcHB
Zvýraznění
16A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
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SATANŮV POSLEDNÍ VELKÝ SVOD
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, po-
dobní ropuchám. 14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého 
světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. … 16Shromáždili ty krále 
na místo zvané hebrejsky Harmagedon. (Zj 16,13.14.16)

Osobní studium
Zjevení 16,12 říká, že důvodem k vyschnutí 
Eufratu je příprava cesty „králům od vý-
chodu slunce“. Ve Starém zákoně byli „králi 
od východu“ Kýros Veliký a jeho síly, které 
sice přicházely ze severu, ale nakonec zaúto-
čily na Babylon od východu (Iz 41,25). Dobytí 
Babylonu nakonec umožnilo, aby se Boží 
lid vrátil ze zajetí do své vlasti (Iz 44,27.28). 
Stejným způsobem je symbolické vyschnutí 
Eufratu v době konce přípravou na příchod 
králů z východu, kteří v konečném důsledku 
přinesou vysvobození Božího lidu.

Králové z východu ve Zj 16,12 jsou Kristus 
a jeho armáda nebeských andělů. Při svém 
druhém příchodu se Ježíš zjeví se svými ne-
beskými vojsky, která ho doprovázejí „na bí-
lých koních, oblečená do bělostného čistého 
kmentu“ (Zj 19,14). Tato charakteristika na-
značuje, že jde o bezhříšné anděly (Zj 15,6). 
Jak ukazuje Zj 17,14, Kristus přijde se svou 
nebeskou armádou, aby přemohl satanské 
mocnosti, které utlačují Boží lid (Mt 24,30.31). 
Závěrečný boj proti Božímu lidu před dru-
hým příchodem je známý jako boj na místě 
Harmagedon (Zj 16,14.16).

Jakou roli hrají podle úvodních veršů tři 
nečistí duchové v přípravě na boj známý 

jako bitva na místě Harmagedon? V čem 
vidíš podobu s poselstvím tří andělů ze Zje-
vení 14? (Srov. také 1Tm 4,1.)

Závěrečné události vedou ke konečnému 
rozhodnutí, které musí udělat každý člo-
věk – na kterou ze dvou stran se v rozhodu-
jícím boji postaví. Dříve než Jan obdrží po-
drobnosti o tomto duchovním zápase, vidí 
tři nečisté duchy podobné ropuchám. Sa-
tanův poslední pokus svést národy světa 
využívá i démonské duchy.

Drak (satan prostřednictvím pohanství 
a spiritizmu), šelma z moře (římskokatolické 
papežství) a šelma ze země, jinak také fa-
lešný prorok (odpadlý protestantizmus), se 
sjednotí pod satanovým vedením (Zj 13,11.12). 
Satan jim dá moc, aby dělali zázračná zna-
mení, která mají upoutat pozornost všech 
lidí k tomu, co dělá šelma ze země (Zj 13,13–17). 
Zázračná znamení jsou součástí satanovy 
strategie; snaží se lží, různými podvody a svo-
dy přesvědčit lidi, aby následovali jeho, a ne 
skutečného Boha.

Zaslepeni svou nenávistí vůči Bohu 
a jeho pravdě uvěří světoví vůdci ochotně 
satanovým lžím, které budou mít nasazeny 
atraktivní náboženské masky (2Te 2,9–12). 
Nakonec se sjednotí v závěrečném boji, kte-
rý povede ke konci tohoto světa.

Jaké pocity v tobě vyvolává uvažování o budoucích událostech, bojích, lžích a svodech? 
Proč je důležité postavit se už dnes na správnou stranu – na stranu vítěze? Co ti může 
pomoci v tom, abys prožíval klid i uprostřed předpovídaných událostí?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce

-jcHB
Zvýraznění
Vzbudil jsem muže od severu a přišel od východu slunce. Vzývá mé jméno. Přichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.“Vzbudil jsem muže od severu a přišel od východu slunce. Vzývá mé jméno. Přichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.

-jcHB
Zvýraznění
27Hlubině on praví: „Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy.“28O Kýrovi praví: „ Hle , můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘ A chrámu: ‚Budeš založen!‘“

-jcHB
Zvýraznění
Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.

-jcHB
Zvýraznění
vyšlo sedm andělů, přinášejících sedm pohrom; byli oděni kněžským rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté pásy.

-jcHB
Zvýraznění
Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.

-jcHB
Zvýraznění
30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

-jcHB
Zvýraznění
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami

-jcHB
Zvýraznění
11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

-jcHB
Zvýraznění
13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

-jcHB
Zvýraznění
9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
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PŘÍPRAVA NA ZÁVĚREČNÝ BOJ

Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon. (Zj 16,16)

Osobní studium
Jak se bude podle textu Zj 16,13–16 dařit sa-
tanovi v jeho úsilí shromáždit lidi k závěreč-
nému boji?

Podvodné a svůdné démonské zázraky 
a celosvětová aktivita budou nakonec slavit 
úspěch. Lidé, kteří zamítli biblické učení, 
uvěří lžím, které budou doprovázet zázra-
ky (2Te 2,9–12). Sjednotí se, aby dosáhli své-
ho cíle, který je symbolicky vyjádřen jejich 
shromážděním se na „místě“, které se v heb-
rejštině nazývá Harmagedon, což by se dalo 
přeložit jako „Hora Megiddo“ . Megiddo byla 
pevnost, která se nacházela v jizreelském 
údolí na úpatí hřebene Karmel a byla pova-
žována za důležité strategické místo.

Megiddo bylo v dějinách Izraele známé 
mnoha důležitými bitvami (Sd 5,19; Sd 6,33; 
2Kr 9,27 a 2Kr 23,29.30). Zjevení Jana používá 
motiv z historie Izraele k zobrazení velkého 
závěrečného konfliktu na místě Harmagedon. 
Jde o konflikt mezi Kristem a silami zla. Lidé 
jsou v těchto verších popsáni jako spojená ar-
máda pod vedením satanského svazku.

Hora Megiddo je v tomto kontextu vlast-
ně hora Karmel, která se tyčí nad údolím, 
v němž se nacházelo starověké Megiddo. 
Hora Karmel byla místem jednoho z nej-
důležitějších střetů v dějinách Izraele mezi 
pravým Božím prorokem Elijášem a faleš-

nými proroky bohů Baala a Ašéry (1Kr 18). 
Tento důležitý zápas odpověděl na otázku: 
„Kdo je pravým Bohem?“ Oheň, který sestou-
pil z nebe, všem zúčastněným velmi jasně 
ukázal, že jen a jen Hospodin je skutečným 
Bohem a jen jeho máme uctívat a klanět 
se mu. Ačkoli duchovní rozměr konečného 
boje (koho budeme poslouchat – Boha, nebo 
člověka?) byl rozhodnut již před příchodem 
posledních ran, ti, co stojí na straně draka, 
šelmy a falešného proroka (Zj 16,13), budou 
v té době zcela ovládnuti ďáblem, podobně 
jako Jidáš, když byl připraven zradit Ježíše 
(L 22,3). Jelikož se tato skupina lidí rozhodla 
pro satana, který celou válku nakonec pro-
hraje, budou právě oni v zoufalství volat, aby 
je přikryly hory a skály (Zj 6,16; 2Te 1,7.8).

Dříve než na zemi dopadnou poslední 
rány, ukazuje Zj 13,13.14 šelmu, jak sesílá 
z nebe na zemi oheň. Jejím cílem je svést celý 
svět k přesvědčení, že satanovy napodobe-
niny a podvrhy – včetně falešného duchov-
ního probuzení – jsou Božím dílem.

Harmagedon není vojenská bitva, která 
se odehraje kdesi na Středním východě. Jde 
o celosvětový duchovní konflikt, ve kterém 
se Kristus velmi rázně postaví proti moc-
nostem zla (2K 10,4). Výsledek bude podobný 
jako na hoře Karmel, jen se to celé odehraje 
v celosvětovém měřítku. Bůh nakonec nad 
mocnostmi zla a temnoty zvítězí.

Lidé mnoho let sledovali politické a vojenské nepokoje na Středním východě jako zna-
mení přicházejícího Harmagedonu. Navzdory mnohým předpovědím, stanoveným datům 
a očekávaným událostem boj, jak si ho představovali, nenastal. Co můžeš udělat, aby ses 
uchránil před podobnými chybami v souvislosti s interpretací událostí, dat a míst, které 
by měly naplňovat biblická proroctví?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

-jcHB
Zvýraznění
Přišli králové a bojovali, tehdy bojovali kenaanští králové v Taanaku, při Vodách megidských, stříbra se však nezmocnili.

-jcHB
Zvýraznění
Celý Midján spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Jizreelu.

-jcHB
Zvýraznění
Judský král Achazjáš to viděl a dal se na útěk směrem na Bét-hagan. Jehú ho pronásledoval a volal: „Také toho ubijte!“ Ranili ho na voze na svahu Gúru u Jibleámu, ale Achazjáš ujel do Megida a tam zemřel.

-jcHB
Zvýraznění
29Za jeho dnů táhl farao Néko, král egyptský, na pomoc králi asyrskému k řece Eufratu. Král Jóšijáš vyšel proti němu. Farao jej usmrtil v Megidu, sotva ho spatřil.30Jeho služebníci jej mrtvého odvezli z Megida, přivezli do Jeruzaléma a pohřbili ho v jeho hrobě. Lid země vzal Jóšijášova syna Jóachaza, pomazali ho a dosadili za krále po jeho otci.

-jcHB
Zvýraznění
Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly

-jcHB
Zvýraznění
7a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.

-jcHB
Zvýraznění
Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Pouze ti, kdo opevní svou mysl biblickým učením, obstojí v posledním velkém boji. Kaž-

dý bude vyzkoušen, zda poslouchá Boha více než lidi. … Apoštol Pavel o posledních dnech 
napsal: ‚Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení.‘ (2Tm 4,3) Tato doba už nastala. Většina 
lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda odporuje přáním hříšného srdce a lásce 
ke světu. Satan jim proto předkládá klamy, které se jim líbí. 

Bůh však bude mít na zemi lid, který Bibli přijal jako jediné měřítko každého učení a jako 
základ všech reforem. Názory vzdělanců, vědecké teorie, vyznání víry a rozhodnutí cír-
kevních sněmů, která jsou tak početná a rozmanitá, jak početné a odlišné jsou církve, hlas 
většiny – nic z toho, a ani všechno dohromady nemůžeme pokládat za důkaz pro nebo proti 
kterémukoli článku víry. Dříve než přijmeme nějaké učení nebo zásadu, musíme jako důkaz 
požadovat jasný výrok: ‚Toto praví Panovník Hospodin‘. 

Vrcholným činem tohoto podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Cír-
kev již dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě 
napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost 
oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13–15). Slávu, která 
ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: ‚Kris-
tus přichází! Kristus přichází!‘ Lidé před ním budou padat v úctě na zem… Jeho hlas bude měkký, 
podmanivý a melodický. Zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat 
lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli, a všem bude přikazovat, aby 
světili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se 
rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se světlem a pravdou. To 
bude klam, kterému takřka nebude možné odolat.“ (GC 593–595.624; VDV 386.403)

Otázky k rozhovoru
1.  Přečtěte si Ježíšovo varování ve Zj 16,15, které je vsunuto do popisu přípravy na zápas na mís-

tě zvaném Harmagedon. Všimněte si podobného vyjádření, jaké zaznělo v Kristově výzvě ad-
resované sboru v Laodikeji (Zj 3,18). V čem vidíte hlavní důležitost poselství Laodikeji pro Boží 
lid žijící v době přípravy na závěrečný boj? V čem je toto poselství důležité pro vás osobně?

2.  Bílé roucho symbolizuje ve Zjevení Kristovu spravedlnost (Zj 3,4.5; 19,7–9). Jen ti, co se 
zahalí pláštěm Kristovy spravedlnosti (respektive dovolili, aby je Kristus zahalil), obstojí 
v závěrečné krizi. Jak byste vysvětlili svému příteli, co znamenají slova „vyprali svá roucha 
a vybílili je v krvi Beránkově“ (Zj 7,14)? Jak se roucha perou a bělí v Beránkově krvi?

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, kterým byste rádi představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:

 18:08

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

-jcHB
Zvýraznění
12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás.14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně;15jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“

-jcHB
Zvýraznění
Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.

-jcHB
Zvýraznění
4Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Zvýraznění
7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“

-jcHB
Zvýraznění
Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.
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Týden od 17. do 23. březnaLekce 12

Soud nad Babylonem
Texty na tento týden
Zj 17; Jr 51,13; Zj 13,1–8.18; Zj 16,2–12

Základní verš
„A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ‚Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby 
vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho 
viny.‘“ (Zj 18,4.5)

Šestá rána způsobí symbolické vyschnutí řeky Eufrat, symbolizující konec masivní pod-
pory Babylonu, protože zklamaní lidé se v hněvu obrátí proti němu. Jak jsme poznali minulý 
týden, ztrátě jeho moci předchází působení démonů, kteří se budou snažit co nejvíce napo-
dobit Boží jednání (Zj 16,13.14). Jejich činnost je úspěšná ve snaze sjednotit bezbožníky při 
přípravě na boj proti Božímu věrnému ostatku na místě nazvaném Harmagedon.

Na začátku závěrečného boje se jako součást sedmé rány odehraje obrovské hromobití 
spojené se zemětřesením. Tyto otřesy rozbijí jednotu Babylonu a rozdělí ho na tři části 
(Zj 16,18.19). Babylon je na konci času zobrazen jako město spojující politické a náboženské 
síly světa v boji proti Božímu lidu. Toto spojení však postihne náhlý otřes a způsobí jeho 
rozpad.

Při těchto úvahách si potřebujeme uvědomit, že Zj 16,19 předpovídá jen politický pád Ba-
bylonu. Kapitoly 17 a 18 pak ukazují, jak se tento pád odehraje. Než se dozvíme o zániku Baby-
lonu (Zj 17,12–18,24), Zj 17 přináší popis odpadlého náboženského systému, který je tentokrát 
zobrazen jako nevěstka jedoucí na šarlatové šelmě, která spolu se svými dcerami svádí svět 
proti Bohu (Zj 17,1–11).

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Nevěstka Babylon- Nevěstka na nachové šelmě- Kdo je dravá nachová šelma?- Sedm hlav šelmy- Soud nad Babylonem- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

-jcHB
Zvýraznění
18A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.19A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,2se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“3Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.4Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství5a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“6Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.7Ale anděl mi řekl: „Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.8Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.9Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:10pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.11A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.

-jcHB
Zvýraznění
12Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.16A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.17Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.18Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.5Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.6Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy! V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob;7kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte teď trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku –8proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil.“9Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města;10z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: „Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!“11A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží:12náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru,13skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína a oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní a vozů a otroků a zajatců.14Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky.15Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat:16„Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami –17a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!“ A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit18a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: „Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!“19A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: „Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí – a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“20Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi.21A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: „Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky.22Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů,23nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;24ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“
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NEVĚSTKA BABYLON
1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, 
ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, 2se kterou se spustili králové světa 
a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“ (Zj 17,1.2)

Osobní studium
Žena je v Bibli symbolem Božího l idu. 
Ve Zje ve ní je Boží církev zobrazena jako 
čistá žena, nevěsta (Zj 12,1; 22,17). Nevěstka 
(prostitutka) naproti tomu představuje 
falešné, odpadlé křesťanství. Ve Zjevení 17,5 
je tato nevěstka pojmenovaná jako „Baby-
lon veliký“ ( jelikož řečtina používá jméno 
Babylon v ženském rodu, vynikne v textu 
souvislost se ženou a její symbolické jméno 
doslova zní „Babylon veliká“). Tak jako byla 
existence starověkého Babylonu závislá 
na řece Eufrat, bude se symbolický Babylon 
na konci času spoléhat na množství lidí pod-
porujících jeho plány.

Uvažuj o textu Zj 17,2 v souvislosti s verši 
Zj 14,8 a Zj 18,2.3. Jaké dvě skupiny lidí bude 
Babylon svádět během závěrečné krize a ja-
kým způsobem?

První skupinu tvoří králové země, tedy vlád-
noucí politické mocnosti. Jsou zobrazeni jako ti, 
kteří smilní s nevěstkou Babylonem. Ve Starém 
zákoně se prostřednictvím cizoložství často 
popisovalo spojení Izraele s pohanskými náro-
dy (Iz 1,21; Jr 3,1–10). Cizoložný vztah mezi králi 
země a nevěstkou je symbolem nepřípustného 
spojenectví mezi Babylonem a politickými sila-
mi během doby konce – spojení církve a státu.

Druhou skupinu sváděnou nevěstkou Ba-
bylonem tvoří obyvatelé země – ovládané 
masy. Tito lidé jsou duchovně opilí vínem 
smilstva Babylonu. Na rozdíl od vládnoucích 
politických mocností jsou běžní lidé opojeni 
falešným učením a podvodnými praktikami 
Babylonu. Mají falešný pocit, že Babylon je 
může ochránit. Když jsou lidé opilí, jejich 
myšlení není jasné a velmi snadno se nechají 
ovládat (Iz 28,7). S výjimkou věrného ostatku 
bude celý svět sveden ze správné cesty.

Na konci času bude situace velmi podobná té dnešní – obrovské masy lidí nebudou rozu-
mět skutečnému stavu věcí. Co by ses z toho měl naučit o nebezpečí následování obecně 
rozšířených názorů, bez ohledu na to, jak jsou oblíbené?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

-jcHB
Zvýraznění
A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

-jcHB
Zvýraznění
Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

-jcHB
Zvýraznění
2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

-jcHB
Zvýraznění
Běda! Nevěstkou se stalo město věrné! Bývalo plné práva, přebývala v něm spravedlnost, teď jsou v něm vrahové.

-jcHB
Zvýraznění
1Řekl: „Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův.2Pozdvihni své oči na holá návrší a pohleď: Kde ses neposkvrnila nevěrou? Kvůli nim jsi vysedávala při cestách jako Arab na poušti, potřísnila jsi zemi svým smilstvem, svými zlořády.3Byla zadržena vláha, nepřišel podzimní déšť, ale ty máš čelo nevěstky, odvrhla jsi stud.4Což ani teď ke mně nezvoláš: ‚Můj Otče, tys byl vůdce mého mládí‘?5Ale říkáš : ‚Bude mě na věky hlídat, ustavičně stát na stráži?‘ Hle, mluvíš a pácháš zlé věci, jak jen můžeš.“6Hospodin mi za dnů krále Jóšijáše řekl: „Viděl jsi, co provedla ta izraelská odpadlice? Chodila na kdejakou vysokou horu i pod kdejaký zelený strom a smilnila tam.7Řekl jsem: Po tom všem, co provedla, se vrátí ke mně. Ale nevrátila se. Viděla ji její sestra, judská věrolomnice.8Pro všechno cizoložství, jehož se ta izraelská odpadlice dopustila, jsem se rozhodl, že ji propustím, a dal jsem jí rozlukový list. Ale její sestra, judská věrolomnice, se nebála, šla a smilnila také.9Svým lehkovážným smilstvem potřísnila zemi, cizoložila s kamenem i dřevem.10Ani po tom všem se ke mně její sestra, judská věrolomnice, neobrátila celým srdcem, nýbrž licoměrně, je výrok Hospodinův.“

-jcHB
Zvýraznění
Také tito blouzní z vína, po opojném nápoji se potácejí: kněz i prorok blouzní z opojného nápoje, jsou pomateni vínem, po opojném nápoji se potácejí, blouzní při viděních, při rozhodování kolísají.
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NEVĚSTKA NA NACHOVÉ ŠELMĚ 
3Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové 
barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. 4Ta žena byla oděna purpurem 
a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností 
a nečistoty svého smilství 5a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylon veliký, 
Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ 6Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví 
Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. (Zj 17,3–6)

Osobní studium
Jeden ze sedmi andělů, kteří měli číše 
naplněné sedmi posledními ranami, ukázal 
Janovi soud nad nevěstkou, která je usazená 
nad vodami (Zj 17,1). Když ji Jan uviděl, zjistil, 
že tato žena sedí na dravé šelmě nachové 
barvy (Zj 17,3). Jakou souvislost vidíš mezi 
symboly vod a šelmy? Pokus se vysvětlit, 
proč tyto symboly výstižně popisují podpo-
rovatele šelmy.

Když se Jan ocitl ve vidění na poušti, viděl 
ženu sedící na nachové (šarlatové; ČSP) šelmě. 
Zatímco nevěstka představuje náboženské 
síly, šelma symbolizuje celosvětové spojení 
politických mocností. Obraz náboženského 
systému ovládajícího politické síly ukazuje, 
že v době konce působí tyto dvě skupiny od-
děleně. Objevuje se něco nového, odlišného 
od minulosti, kdy byly náboženské a politic-
ké síly sjednoceny. Proroctví naznačuje, že 
tyto dvě síly mají stejný cíl a na jeho splnění 
budou spolupracovat. Situace, kdy nevěstka 
sedí na šelmě, ukazuje na její nadřazenost. 
Náboženský systém je zde představen smil-
nicí, která si „osedlala“ světské a politické 
mocnosti.

Které charakteristiky nevěstky poukazují 
na draka, na šelmu z moře a na šelmu ze 
země, o nichž se hovoří ve Zjevení 12 a 13?

Nevěstka je podle Janova popisu výstřed-
ně oblečená v oděvu z purpuru a šarlatu, kte-
rý je ozdoben zlatými ornamenty, drahými 
kameny a perlami. V minulosti takovými 
barvami a ozdobami vyjadřovaly prostitutky 
svou svůdnost a moc (Jr 4,30). Šarlat, barva 
krve a útlaku, odpovídá represivnímu cha-
rakteru tohoto náboženského systému.

Oblečení nevěstky je jakousi snahou napo-
dobit oděv velekněze ve Starém zákoně. Ten-
to oděv zahrnoval stejné barvy – purpurovou, 
nachovou a zlatou (Ex 28,5.6). Rouhavé nápisy 
na čele nevěstky nahrazují nápis, který měl 
velekněz připevněn na čele: „Svatý Hospodi-
nu“ (Ex 28,36–38). Zlatý pohár v její ruce nám 
připomíná nádoby ze svatyně, z nichž pili 
víno Belšasar, jeho hodnostáři a manželky 
(Da 5,2–4). Pohár se také snaží zakrýt pravou 
podstatu v něm obsaženého „vína“, kterými 
jsou „ohavnosti a nečistoty jejího smilstva“. 
Jde o symbol falešného,   satanského nábožen-
ského systému poslední doby, který se snaží 
celý svět odvést od Boha.

Jan vidí, že nevěstka je zcela opilá krví sva-
tých a krví mučedníků, kteří zemřeli pro své 
svědectví o Kristu (Zj 17,6). Tato skutečnost 
spojuje Babylon poslední doby se středově-
kým odpadlickým křesťanstvím, v jehož čele 
stálo papežství a jež bylo zodpovědné za smrt 
milionů křesťanů věrných evangeliu.

Popis babylonské nevěstky koresponduje s obrazem Jezábel v listu do sboru v Thyatirech 
(Zj 2,20–23). Co se z této paralely můžeme naučit o charakteru Babylonu na konci času?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, 

-jcHB
Zvýraznění
Ale ty, vypleněná, co to děláš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, líčíš si oči? Nadarmo se krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život.

-jcHB
Zvýraznění
5Použijí zlata, látky fialově purpurové, nachové a karmínové a jemného plátna.6Zhotoví umně utkaný nárameník ze zlata, z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

-jcHB
Zvýraznění
36Zhotovíš také květ z čistého zlata a vyryješ na něj, jako se vyrývá pečeť: ,Svatý Hospodinu‘.37Připevníš jej purpurově fialovou šňůrkou na turban; bude vpředu na turbanu.38Bude na Áronově čele. Áron bude odpovědný za nepravost při přinášení svatých věcí, které Izraelci oddělí jako svaté, za všechny jejich svaté dary. Květ bude na jeho čele trvale, aby nalezli zalíbení před Hospodinem.

-jcHB
Zvýraznění
2Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.3Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny.4Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné.

-jcHB
Zvýraznění
20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.22Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;23a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.
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KDO JE DRAVÁ NACHOVÁ ŠELMA?
7Ale anděl mi řekl: „Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé 
šelmy, která ji nese. 8Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale 
půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno 
v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.“ (Zj 17,7.8)

Osobní studium
Ve Zjevení 17,3 se hovoří o nachové šelmě 
podobným způsobem jako o šelmě z moře 
ze Zj 13, která bojuje proti Božímu lidu a ví-
tězí nad ním (Zj 13,5–7). Právě toto proná-
sledování způsobilo, že čistá žena během 
prorockého období 1 260 let (od 538 do 1798) 
utekla na poušť (Zj 12,13.14). V době rostou-
cího nekritického ekumenizmu by si měli 
protestanté uvědomit, jakému hroznému 
pronásledování byli v minulosti vystaveni, 
protože podle proroctví se něco podobné-
ho – a ještě mnohem intenzivněji – odehraje 
na konci času znovu.

Porovnej verše Zj 17,8 a 13,8. Co je v nich 
podobného? Jakým způsobem text Zj 17,8 
objasňuje tři fáze existence a aktivit této 
šelmy?

Nachová (šarlatová) šelma je charakteri-
zována jako ta, která byla (minulost), není 
(přítomnost), vystoupí z propasti a půjde 
do záhuby (budoucnost). Toto trojité vyjá-
dření je jakousi parodií Božího jména Jah-
ve – ten, „který byl a který jest a který při-

chází“ (Zj 4,8; a také Zj 1,4.8). Charakteristika 
šelmy ukazuje i na tři fáze existence, který-
mi prochází:
1. O šelmě se nejprve říká, že „byla“, tedy exis-

tovala v minulosti. Její předchozí akti vity 
se odehrávaly během prorockého období 
42 měsíců (známých také jako 1 260 dní/
let; Zj 13,5 a nedělní část 9. lekce).

2. „Není.“ Pro svou smrtelnou ránu (Zj 13,3) se 
šelma dostala do fáze, během níž od roku 
1798 neexistuje – minimálně ne jako pro-
následovatel. Jednoduše na nějaký čas 
zcela zmizela ze světové scény, přestože se 
nakonec ukázalo, že zůstala naživu.

3. A konečně, díky uzdravení smrtelné rány 
tato šelma znovu ožije a „bude“ se projevo-
vat svým satanským běsněním.
Zjevení 17 popisuje šelmu ze Zjevení  13,1–8  

po uzdravení její smrtelné rány. A právě 
na této vzkříšené šelmě sedí nevěstka jmé-
nem Babylon doby konce. Na krátký čas se 
tedy znovu objeví sjednocení náboženské 
a politické moci – přesně jak to bylo během 
středověku. Takové spojení s sebou opět 
přinese i období pronásledování.

„Jen co se projeví nepřátelství, jen co zavládne fanatizmus a nesnášenlivost a začne 
pronásledování, malověrní a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry. Praví křesťané však 
odolají a zůstanou pevní, jejich víra bude silnější a naděje jasnější než v době pohody.“ 
(GC 602; VDV 390) Jaké varování vyplývá z těchto slov a jaký by mělo mít vliv na tvé proží-
vání křesťanství? Dokonce již předtím, než se začnou odehrávat závěrečné události země?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;

-jcHB
Zvýraznění
13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.

-jcHB
Zvýraznění
8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

-jcHB
Zvýraznění
Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.

-jcHB
Zvýraznění
4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

-jcHB
Zvýraznění
3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
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SEDM HLAV ŠELMY
9Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, 
a také sedm králů: 10pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat 
jen nakrátko. 11A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde 
však do záhuby. (Zj 17,9–11)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu v kontextu verše 
Zj 13,18. Na pochopení podstaty sedmi hlav 
je podle uvedených veršů potřebná moud-
rost. O jaké moudrosti se zde hovoří? Jak se 
dá taková moudrost získat? (Jk 1,5)

Anděl vysvětluje, že „sedm hlav je sedm 
hor“ (Zj 17,9; ČSP). Některé překlady před-
pokládají, že těchto sedm vrchů připomíná 
sedm pahorků, na kterých leží město Řím, 
a proto překládají řecké slovo oré, „vrchy, 
hory“, jako „pahorky“ (např. ČEP). Sedm hor 
symbolizuje i sedm králů. Zároveň je tře-
ba poznamenat, že tyto „hory“ přicházejí 
po sobě (Zj 17,10), nepůsobí všechny současně.

Sedm vrchů nepředstavuje sedm jednot-
livých králů, protože Zjevení se nezabývá 
konkrétními osobami, ale spíše celkovým 
uspořádáním, systémem. Hory jsou v Bibli 
často symbolem světových mocností nebo 
říší (Jr 51,25; Ez 35,2 .3). V biblických pro-
roctvích „král“ představuje celé království 
(Da 2,37–39; 7,17). Sedm hor proto symbolizuje 
sedm po sobě jdoucích říší, které vládly svě-
tu v průběhu dějin a jejichž prostřednictvím 
satan ubližoval Božímu lidu.

Jan ze své časové perspektivy píše, že pět 
království už padlo, jedno právě existuje 
a další má následovat po něm. Přestože se 

bibličtí vykladači (ani adventističtí) nesho-
dují na jediném a jednoznačném výkladu, 
mnozí se domnívají, že pět království, která 
už padla, jsou říše ze Starého zákona, které 
světu vládly a (příležitostně) pronásledo-
valy Boží lid: Egypt, Asýrie, Babylon, Persie 
a Řecko. Králem, který „kraluje“, je z Janova 
pohledu Římská říše.

Sedmým králem (mocností), který „ještě 
nepřišel“, je šelma z moře ze Zj 13 – papežství, 
které vládlo a pronásledovalo Boží lid. Tato 
mocnost měla přijít nejen po napsání Zjeve-
ní, ale dokonce až po pádu pohanské Římské 
říše. Dějiny vydávají mocné svědectví 
o pravdivosti tohoto proroctví, které bylo 
zaznamenáno mnohem dříve, než se tyto 
události začaly uskutečňovat.

Jan dále slyší, že nachová šelma je osmou 
světovou mocností, ačkoli zároveň pochá-
zí ze zmíněných sedmi králů (světových 
mocností). Jelikož hlavy jsou uspořádány 
postupně v časovém sledu, osmá hlava musí 
souviset se sedmou hlavou, která dostala 
smrtelnou ránu. Právě v době osmé světové 
mocnosti se zjevuje nachová šelma, která 
prosazuje a podporuje cíle nevěstky – Ba-
bylonu. Dnes žijeme v době uzdravování 
smrtelné rány. Osmá světová mocnost se 
na scéně objeví těsně před koncem – a půjde 
do záhuby.

Různé mocnosti a šelmy, o kterých se ve Zjevení hovoří, mohou při nesprávném pochope-
ní (nebo důrazu) vyvolávat zmatek. Co je pro tebe hlavním poselstvím části, kterou jsme 
dnes studovali? Co ses z ní dozvěděl o Bohu?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

-jcHB
Zvýraznění
Chystám se na tebe, horo zkázy, je výrok Hospodinův, horo zkázy pro celou zemi! Napřáhnu na tebe svou ruku, svalím tě ze skal, změním tě v horu – spáleniště.

-jcHB
Zvýraznění
2„Lidský synu, postav se proti Seírskému pohoří a prorokuj proti němu.3Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Seírské pohoří. Napřáhnu na tebe ruku a obrátím tě ve zpustošený a úděs budící kraj.

-jcHB
Zvýraznění
37Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu.38A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.39Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí.

-jcHB
Zvýraznění
Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.
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SOUD NAD BABYLONEM
12„Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu 
přijmou královskou moc spolu se šelmou. 13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc 
dají té šelmě. 14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král 
králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“ 15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad 
nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.“ (Zj 17,12–15)

Osobní studium
Co se můžeš z úvodních veršů a z textu 
Zj 16,14–16 dozvědět o „deseti králích“?

Na identitu deseti králů ze Zj 17 existují růz-
né pohledy. Zjevení nám neříká, kdo přesně 
tito králové (království) jsou. Z textu můžeme 
odvodit jen to, že jde o krátkodobé politické 
seskupení, které se objeví těsně před koncem 
a jehož cílem je podpořit nevěstku. Jejich počet 
naznačuje, že světové mocnosti poskytnou 
nevěstce úplnou a neochvějnou loajalitu.

Zj 17,13.14 se velmi stručně vrací k boji v Har-
magedonu, který je představen ve Zj 16,12–16. 
Celosvětová politická unie, kterou podporují 
zázraky působící démonské mocnosti ve spo-
jení s drakem, šelmou z moře a s falešným 
prorokem, bude bojovat proti Beránkovi. Ji-
nými slovy, boj v místě Harmagedonu není 
vojenskou bitvou na Středním východě, ale 
závěrečným konfliktem duchovní povahy, 
který předchází Kristovu příchodu a ve kte-
rém satan a jeho věrní bojují proti Kristu 
a jeho andělským zástupům.

Přečti si text Zj 17,16–18. Co stojí v pozadí 
změny postoje králů vůči Babylonu (viz také 
verše Zj 16,2–12)? Kdo stojí v pozadí toho, co 
se děje s Babylonem?

Deset rohů naplněných nenávistí před-
stavuje polit ické mocnosti navazující 
na rozdělené národy Evropy. Tyto rohy jsou 
naplněné nenávistí a náhle se obracejí proti 
nevěstce – Babylonu (což je projev papežství 
na samém konci času). Způsobí, že nevěst-
ka je zpustošená a obnažená. Symbolicky 
dokonce jedí její tělo a pálí ji v ohni. Když 
Jan píše, co se děje s nevěstkou, používá ja-
zyk velmi podobný tomu, jakým Bůh mluví 
o osudu cizoložného Jeruzaléma (Jr 4,30). 
Spálení ohněm bylo také trestem pro dceru 
kněze, která se účastnila prostituce (Lv 21,9). 
Politické mocnosti prožívají rozčarování, 
protože Babylon nebyl schopen ochránit je 
před posledními ranami. Cítí se podvedeny 
a s obrovským odporem zaútočí na nevěst-
ku. Tento odpadlý náboženský systém spolu 
se všemi, kteří se staví na jeho stranu, proží-
vá plnost Božího soudu.

Na mnohé otázky o posledních událostech nemáme úplné odpovědi. Může se dokonce 
stát, že hledání odpovědí způsobí zmatek. Jaké konkrétní zaslíbení zaznívá v Zj 17,14? Co 
by mělo toto zaslíbení pro nás znamenat?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.16A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.17Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.18Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“

-jcHB
Zvýraznění
2První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.3Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.4Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.5Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:6těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“7A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“8Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.12Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
Ale ty, vypleněná, co to děláš? Odíváš se karmínem, zdobíš se zlatými ozdobami, líčíš si oči? Nadarmo se krášlíš, záletníci tebou pohrdají, budou ti ukládat o život.

-jcHB
Zvýraznění
Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

-jcHB
Zvýraznění
12Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Než se Babylon zhroutí, zaznívá z nebe výzva pro Boží lid, který je stále ještě v Babyloně: 

„Vyjdi, lide můj, z toho města…“ (Zj 18,4). Boha uctívá mnoho lidí, kteří se z různých důvodů ještě 
i dnes nacházejí v Babylonu. Bůh si používá svou církev, aby vyzvala tyto lidi k odchodu z to-
hoto odpadlého náboženského systému, aby se nepodíleli na jeho hříších. Aby unikli osudu Ba-
bylonu,   musejí z něj vyjít. Bůh nechce, aby někdo zahynul (2Pt 3,9). Zj 19,1–10 ukazuje, že mnozí 
lidé, kteří berou Boha vážně („bojí se ho“), odpovědí na tuto výzvu pozitivně. V tomto kontextu 
je důležité si uvědomit, jak velkou odpovědnost jako církev máme. 

Otázky k rozhovoru
1.  Jak ukazuje Zj 18,4, v Babyloně je mnoho lidí, které Bůh oslovuje „můj lid“. Uvažujte nad 

následujícím citátem: „Toto poselství musíme zvěstovat. Měli bychom si však přitom dávat 
pozor, abychom neútočili a neodsuzovali ty, co dosud nemají takové světlo poznání jako 
my. Neměli bychom překračovat své hranice a útočit ostře proti katolickým věřícím. I mezi 
nimi je mnoho svědomitých křesťanů, kteří žijí podle světla, jenž jim svítí. Bůh jedná i v jejich 
prospěch. Ti, kteří mají velké přednosti a vhodné příležitosti, ale přitom zanedbali zdokona-
lování svých tělesných, duchovních a duševních schopností … jsou ve větším nebezpečí před 
Bohem než ti, kteří sice bloudí v otázkách věrouky, ale ve svém životě se snaží konat dobro 
ve prospěch druhých.“ (5T 244.245) Jak ti uvedené myšlenky pomohou správně přistupovat 
k druhým lidem?

2. Zj 17 popisuje nevěstku sedící na nachové šelmě. Odkazuje na odpadlickou církev, která 
odvádí lidi od Boha. Žena ve Zj 12 symbolizuje věrnou Boží církev. Jaké podobnosti, a jaké 
naopak rozdíly vidíte mezi oběma ženami? Co se z tohoto srovnání můžete naučit?

3. Tento týden jsme studovali texty, které popisovaly velmi ponurý stav náboženského a po-
litického světa před Kristovým vítězným návratem. Jak důležité proto je, abychom už nyní 
zůstávali pravdiví a věrní Božímu poselství? Přečti si výzvu ve Zjevení 16,15, která souvisí 
s věrností uprostřed všeobecného odpadnutí. Jak můžete tuto výzvu aplikovat na vás prá-
vě dnes?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 18:19

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“3A znovu volali: „Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města.“4Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena; klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali: „Amen, haleluja.“5A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“6A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“10Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!“ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.

-jcHB
Zvýraznění
A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“
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Týden od 24. do 30. březnaLekce 13

„Všechno tvořím nové“
Texty na tento týden
Zj 19,6–9; J 14,1–3; Zj 19,11–16; Zj 20,1–6; Jr 4,23–26; Zj 21,2–8

Základní verš
„Ten, který seděl na trůnu, řekl: ‚Hle, všecko tvořím nové.‘ A řekl: ‚Napiš: Tato slova jsou věrná 
a pravá.‘“ (Zj 21,5)

Zkáza Babylonu na konci časů je špatnou zprávou pro všechny, kteří spolupracovali s tím-
to odpadlickým systémem. Naopak pro Boží lid je to dobrá zpráva (Zj 19,1–7). Právě Babylon 
totiž nesl odpovědnost za vybízení světských politických mocností k pronásledování Božích 
věrných (Zj 18,24). Zničení tohoto velkého protivníka znamená pro Boží lid vysvobození 
a záchranu.

Pád Babylonu je ostatně také odpovědí na křik Božího lidu ze scény v páté pečeti. Slova 
„Kdy už, Pane svatý a věrný…?“ (Zj 6,10) představují volání utlačovaného a trpícího Božího 
lidu od Ábela až do doby, kdy Bůh svůj lid nakonec obhájí (Ž 79,5; Abk 1,2; Da 12,6.7). Kniha 
Zjevení ujišťuje Boží lid, že zlo, útlak a utrpení budou mít svůj konec.

Nyní nastává čas, aby Kristus nastolil své věčné království. Zbývající kapitoly Zjevení 
popisují nejen zkázu Babylonu na konci časů, ale také zničení satana a všeho zla. V závěreč-
ných kapitolách se nám naskýtá i stručný pohled na ustanovení věčného Božího království. 

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

   Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Svatba Beránkova- Vítěz přichází- Tisíciletí- Nové nebe a nová země- Nový Jeruzalém- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“3A znovu volali: „Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města.“4Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena; klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali: „Amen, haleluja.“5A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“6A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila

-jcHB
Zvýraznění
ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
A křičeli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“

-jcHB
Zvýraznění
Dlouho ještě, Hospodine? Chceš se pořád hněvat? Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň?

-jcHB
Zvýraznění
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ.

-jcHB
Zvýraznění
6a ten se otázal muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí?“7I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto.

-jcHB
Zvýraznění
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SVATBA BERÁNKOVA
6A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: 
„Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. 7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; 
přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila 8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím 
oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou 
pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“ (Zj 19,6–9)

Osobní studium
Co mají společného úvodní text a verše 
J 14,1–3? V čem podle tebe obraz svatební 
hostiny vystihuje dlouho očekávané spojení 
Krista a jeho lidu?

Před dvěma tisíci lety Kristus opustil svůj 
nebeský domov, aby pozval své následovníky 
na svatební hostinu (Mt 22,1–14), která se má 
uskutečnit po uzavření manželství s jeho ne-
věstou. „Svatba pak znázorňuje, jak se Kristus 
ujímá svého království. Svaté město, nový 
Jeruzalém … se nazývá nevěstou, chotí Berán-
kovou… V knize Zjevení se o Božím lidu říká, 
že jsou hosty na Beránkově svatbě (Zj 19,9). 
Jsou-li hosty, nemohou být současně nevěs-
tou. … Podobenství z 22. kapitoly Matoušova 
evangelia používá také obraz svatby a zře-
telně ukazuje, že vyšetřující soud probíhá 
před svatební hostinou. Před svatbou vchází 
král, aby si prohlédl stolovníky, zda si všichni 
oblékli svatební roucho – neposkvrněné rou-
cho povahy omyté a očištěné krví Beránka 
(Mt 22,11; Zj 7,14).“ (GC 426–428; VDV 281.282) 
Ženich se po své smrti a po svém vzkříšení 
vrátil do Otcova domu, aby „připravil místo“ 
pro svůj lid, pro své svatební hosty (J 14,1–3). Ti 
však zůstávají na zemi a připravují se na jeho 
návrat. Kristus se na konci dějin světa vrátí 
a vezme je do domu svého Otce.

Zjevení 19,8 uvádí, že nevěsta si oblékla 
zářivě čisté roucho. Tento oděv naznačuje, 
že svatební hosté, kteří vstoupili do města, 
si nepřisvojují žádné zásluhy za své skutky. 
„Zářivě čistý kment“ představuje „spraved-
livé skutky svatých“. Jsou to skutky, jež jsou 
výsledkem jejich spojení s Kristem, který 
v nich přebývá. Jejich roucha jsou tedy 
symbolem Kristovy spravedlnosti a skuteč-
nosti, že jeho lid „zachovává Boží přikázání 
a věrnost Ježíši“ (Zj 14,12). Při svém pobytu 
na zemi vyprávěl Ježíš podobenství o svat-
bě. Dozvídáme se z něj, že jeden z hostů se 
rozhodl přijít ve svém vlastním oděvu, místo 
toho, aby si oblékl svatební roucho, které mu 
připravil král. To byl důvod, proč ho ze svat-
by vyvedli (Mt 22,1–14).

Zj 3,18 ukazuje, že roucho Kristovy spra-
vedlnosti, zlato přepálené ohněm (víra a lás-
ka) a oční mast Ducha svatého jsou tím, 
co Boží lid žijící na konci času potřebuje ze 
všeho nejvíc. Ježíšova výzva, aby si od něj 
Laodikejští tyto dary „koupili“, naznačuje, 
že Kristus za to, co nám nabízí, také od nás 
něco chce. Čeho se tedy můžeme vzdát? Po-
třebujeme se zbavit vlastní soběstačnosti 
a spolehnutí se na sebe. Jen tak budeme žít 
životem naplněným věrností a poslušností 
Kristu. Jen tak mu budeme důvěřovat jako 
naší jediné naději na záchranu.

Naše skutky nás nezachrání. Jak rozumíš pojmu „skutky spravedlnosti“ nebo „spravedlivé 
skutky“? Jakým způsobem ovlivní tyto skutky život člověka?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
1A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:2„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.3Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.4Poslal znovu jiné služebníky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!‘5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.6Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.7Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.8Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;9jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.‘10Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.11Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.12Řekl mu: ‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo.13Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘14Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“

-jcHB
Zvýraznění
Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
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VÍTĚZ PŘICHÁZÍ
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 napsá-
no jméno: Král králů a Pán pánů. (Zj 19,11–16)

Osobní studium
Jaké je podle tebe hlavní poselství úvodních 
veršů? Kdo je jezdec na bílém koni a čím je 
charakterizován?

Druhý příchod Ježíše Krista je naplněním 
zaslíbení, po jehož splnění toužili věřící všech 
věků. Podobně jako pro Ježíše, bylo i pro jeho 
následovníky základem víry Boží slovo. 
Zj 19,11–16 popisuje vyvrcholení Ježíšova zá-
pasu a jeho vítězství: Ježíš porazil satana nej-
prve v nebi, pak ho porazil na poušti, porazil 
ho na kříži a nakonec završí své vítězství nad 
satanem při svém druhém příchodu.

 „Krátce nato se na východě objeví malý 
černý obláček velikosti asi poloviny mužské 
dlaně. Bude to oblak, který obklopuje Spasi-
tele a z dálky vypadá, jako by byl zahalený 
ve tmě. Boží lid bude vědět, že je to znamení 
Syna člověka. V uctivém tichu budou lidé 
sledovat, jak se přibližuje k zemi, jak je stále 
světlejší a nádhernější, až z něj bude velký 

bílý oblak, jehož základem je sláva podobná 
stravujícímu ohni, nad nímž se klene duha 
úmluvy. Ježíš přijde jako mocný dobyvatel. 
Už ne jako ‚Muž bolesti‘, aby pil trpký po-
hár hanby a utrpení, ale jako vítěz na nebi 
i na zemi, aby soudil živé a mrtvé. ‚Ten, který 
má jméno Věrný a Pravý … soudí a bojuje 
spravedlivě.‘ A ‚nebeská vojska‘ (Zj 19,11.14) ho 
následují. S nádhernými, nebesky znějícími 
chvalozpěvy ho na jeho cestě bude doprová-
zet nespočetný zástup andělů. Bude se zdát, 
že celá obloha je plná zářících postav – že 
jich je „desetitisíce desetitisíců a tisíce tisí-
ců“. Lidský jazyk nedokáže tento obraz po-
psat, mysl smrtelníka není schopna vnímat 
takovou nádheru.“ (GC 640.641; VDV 413)

V 2Te 1,8–10 apoštol Pavel podává další 
popis Kristova konečného vítězství při dru-
hém příchodu, kdy budou zničeny všechny 
světské a náboženské mocnosti, které se 
proti němu spikly, a jeho lid bude zachráněn 
pro věčnost.Úterý

Zjevení 19 popisuje dvě hostiny – o jedné se mluví ve verši 9, o druhé ve verších 17 a 18. 
Na jedné hostině se lidé najedí, na druhé hostině jsou snědeni. Je těžké představit si drs-
nější kontrast, který by ilustroval, jak moc se velký spor dotýká každé lidské bytosti. Co se 
na základě tohoto obrazu můžeš ty sám naučit o důležitosti víry a o poslání, ke kterému 
tě vede?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.9Jejich trestem bude věčná záhuba ‚daleko od Pána a slávy jeho moci‘,10až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“

-jcHB
Zvýraznění
17A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží!18Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“
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TISÍCILETÍ
4Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro 
svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem 
a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na ti-
síc let. – 5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. – 6To je první 
vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá 
moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. (Zj 20,4–6)

Osobní studium
Přečti si text Zj 20,1–3 v souvislosti s verši 
Jr 4,23–26. V jakém stavu se nachází země 
během tisíciletí? Jako rozumíš skutečnosti, 
že satan je spoután řetězem?

Tisíciletí (nebo také milénium) začíná 
druhým příchodem Ježíše Krista. Právě 
tehdy jsou satan a jeho padlí andělé spou-
táni. Spoutání satana je symbolické, proto-
že duchovní bytosti nelze tělesně (fyzicky) 
spoutat. Spoutání satana proto rozumíme 
v symbolické rovině – je spoután okolnost-
mi. Poslední rány naprosto zničily zemi 
a všichni hříšníci byli zabiti. Země se nachá-
zí ve stavu chaosu, který připomíná zemi 
před stvořením (Gn 1,2). V takovém stavu 
je pro satana vězením, které trvá celé tisí-
ciletí. Na zemi se nenachází nikdo, koho by 
mohl satan pokoušet nebo komu by mohl 
ubližovat. Satan a jeho démonští přisluho-
vači mohou jen přemýšlet o následcích jejich 
vzpoury vůči Bohu.

Kde se podle úvodních veršů nacházejí 
vykoupení během tisíciletí a koho soudí? 
Jak rozumíš pojmu „první vzkříšení“?

Kniha Zjevení ukazuje, že Boží lid stráví 
tisíciletí v nebesích – na místě, které pro ně 
Kristus připravil (J 14,1–3). Jan je vidí, jak 
sedí na trůnech jako králové a kněží a soudí 
svět. Ježíš zaslíbil učedníkům: „usednete 
na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct 
pokolení Izraele“ (Mt 19,28). Pavel ukazuje, že 
svatí budou soudit svět (1K 6,2.3).

V tomto soudu jde především o prokázá-
ní toho, že Bůh jednal spravedlivě. Během 
celé historie lidstva satan vznášel námitky, 
jejichž cílem bylo zpochybnit Boží charak-
ter a způsob, jakým se stará o své stvoření. 
Během tisíciletí Bůh zpřístupní vykoupe-
ným záznamy celých dějin, aby mohli najít 
odpovědi na všechny otázky, které se týkají 
spravedlnosti Božích rozhodnutí o těch, kte-
ří byli zatraceni. Najdou i odpovědi na to, jak 
Bůh jednal v jejich vlastních životech. Na zá-
věr tisíciletí budou vyřešeny všechny otáz-
ky týkající se Boží spravedlnosti. Boží lid 
uvidí jasně a bez nejmenších pochybností, 
že satanova obvinění byla neopodstatněná 
a vymyšlená. Vykoupení jsou tak připrave-
ni přinést svědectví o Boží spravedlnosti 
na posledním soudu nad zatracenými.

Každý z nás má mnohé těžké otázky, které prozatím zůstávají bez odpovědi. Které otázky 
trápí tebe? Jak vnímáš Boží jednání a Boží charakter, když víš, že jednoho dne dostaneš 
odpovědi i na to, co tě nyní trápí nejvíce?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.2Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,3na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.

-jcHB
Zvýraznění
23Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla.24Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají.25Viděl jsem, a hle, nikde žádný člověk, i všechno nebeské ptactvo odletělo.26Viděl jsem, a hle, sad je pouští, všechna města v něm jsou podvrácena Hospodinem, jeho planoucím hněvem.

-jcHB
Zvýraznění
Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

-jcHB
Zvýraznění
2Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti?3Nevíte, že budeme soudit anděly? Tím spíše věci všedního života!

-jcHB
Zvýraznění
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NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ
1A 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 nevěs-
ta ozdobená pro svého ženicha. 3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed 
lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, 4a setře 
jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co 
bylo, pominulo.“ 5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato 
slova jsou věrná a pravá.“ (Zj 21,1–5)

Osobní studium
Po odstranění hříchu a jeho příčin bude 
země přeměněna na domov vykoupených. 
Jak bude vypadat?

Ve Zj 21,1 Jan uvádí, že viděl „nové nebe 
a novou zemi“. Bible mluví o třech významech 
slova „nebe“ – obloze, nebi s hvězdami a místě, 
kde přebývá Bůh (2K 12,2). Ve Zj 21,1 se pravdě-
podobně mluví o pozemské obloze (atmosfé-
ře). Zkažená a znetvořená země, včetně oblo-
hy, nesnesou Boží přítomnost (Zj 20,11). Řecký 
výraz pro „nový“ (kainos) označuje nejen něco, 
co předtím neexistovalo, ale často poukazuje 
na něco, co má novou, lepší kvalitu. Naše pla-
neta bude očištěna ohněm a znovustvořena 
do původního stavu (2Pt 3,10–13).

Pozoruhodné je, že první věc, kterou Jan 
pozoruje na nové zemi, je skutečnost, že 
tam není moře. Jan doslova říká, že tam ne-
bylo „to moře“. Tato zmínka pravděpodobně 
naznačuje, že Jan měl na mysli moře, které 
ho obklopovalo na ostrově Patmos a které 
bylo pro něj symbolem osamocení a utr-
pení. Nepřítomnost „tohoto moře“ na nové 
zemi znamenala pro Jana nepřítomnost 

bolesti způsobené odloučením od těch, kte-
ré miloval.

Přečti si Zjevení 21,2–8 a 7,15–17. Jakou po-
dobnost můžeme pozorovat mezi popisem 
nové země a zahrady Eden (Gn 2)?

Vykoupeným Bůh zaručuje svou přítom-
ností život na obnovené zemi bez utrpení 
a smrti. Jeho přítomnost je představena 
prostřednictvím popisu nového Jeruzaléma 
(Zj 21,3), kde Bůh bude přebývat uprostřed 
svého lidu. Díky Boží přítomnosti bude život 
na nové zemi skutečným rájem.

Boží přítomnost je zárukou svobody 
od utrpení: nebude již ani smrt, ani zármu-
tek, ani pláč, ani žádná bolest. Díky odstra-
nění hříchu „co bylo, pominulo“ (Zj 21,4).

Tuto myšlenku pravdivě vyjádřily Lazarovy 
sestry Marta a Marie, když řekly Ježíši: „Pane, 
kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel“ 
(J 11,21.32). Smrt nemůže v Kristově přítomnosti 
existovat. Trvalá Boží přítomnost na nové zemi 
zaručí, že už nikdy nebudeme prožívat bolest 
a utrpení, které jsou zatím tak trpkou součástí 
naší existence. Osvobození od všeho zlého je 
velkou nadějí, kterou nám Kristus zaslíbil – je 
to naděje, kterou zpečetil svou krví.

Proč je zaslíbení o novém životě v novém světě nedílnou součástí toho, čemu věříme? Jak 
by vypadalo naplnění naší víry bez naplnění tohoto zaslíbení?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím – Bůh to ví.

-jcHB
Zvýraznění
A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.

-jcHB
Zvýraznění
10Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.11Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,12kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.13Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

-jcHB
Zvýraznění
6A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.7Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.8Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“

-jcHB
Zvýraznění
15Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.16Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,17neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

-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.4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe,5nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával.6Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.8A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.9Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.10Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato,12a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol.13Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš.14Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.16A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“18I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.20Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.21I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.22A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.23Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“24Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.25Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

-jcHB
Zvýraznění
21Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.32Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.“
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NOVÝ JERUZALÉM
9A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posled-
ních pohrom, a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.“ 10Ve vytržení ducha mě vyvedl 
na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 
11zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. (Zj 21,9–11)

Osobní studium
Jan popisuje hlavní město nové země – nový 
Jeruzalém. Přestože jde o reálné místo obý-
vané skutečnými lidmi, nový Jeruzalém 
a život na něm přesahuje naše pozemské 
představy (1K 2,9)

Přečti si text Zj 21,9–21. Jak bys popsal 
nový Jeruzalém vlastními slovy? Co tě 
na něm nejvíce upoutalo?

O novém Jeruzalémě se mluví jako o ne-
věstě, Beránkově manželce. Nový Jeruzalém 
je místem, které Kristus připravuje pro svůj 
lid (J 14,1).

Město obklopují vysoké zdi, ve kterých 
je dvanáct bran – tři brány na každé ze 
stran, takže umožňují vstup ze všech směrů. 
Tato skutečnost poukazuje na univerzální 
povahu města. V novém Jeruzalémě má kaž-
dý člověk neomezený přístup do Boží pří-
tomnosti.

Město je zobrazeno jako dokonalá krych-
le, jejíž výška, šířka i délka je 12 000 měr 
(2 232 km pozn. redakce). Krychle má 12 hran, 
takže celková délka hran je 144 000 měr, což 
odkazuje na 144 000 vykoupených, kteří byli 
proměněni, aniž by před druhým příchodem 

Ježíše Krista okusili smrt. Také v chrámu po-
staveném Šalomounem byla svatyně svatých 
dokonalou krychlí (1Kr 6,20). Nový Jeruzalém 
se tak stává centrem uctívání Boha.

Přečti si text Zj 21,21–22,5. Které charak-
teristiky nového Jeruzaléma ti připomínají 
zahradu Eden? Co to o tomto městě vypo-
vídá? Jak rozumíš skutečnosti, že ve městě 
nebude „nic proklatého“ (Zj 22,3)?

Důležitým prvkem nového Jeruzaléma je 
řeka s vodou života, která vytéká od Božího 
a Beránkova trůnu (také Gn 2,10). V proti-
kladu k řece v Babylonu, při které Boží lid 
v zajetí sedával a toužebně naříkal po Jeru-
zalému (Ž 137), na březích řeky života v no-
vém Jeruzalémě nacházejí svůj domov lidé 
ze všech dob.

Na obou březích řeky se nachází strom ži-
vota, jehož listy mají „léčivou moc pro všech-
ny národy“ (Zj 22,2). Není již třeba uzdra-
vovat nemoci, protože na nové zemi žádné 
nemoci nebudou. Jde spíše o symbol uzdra-
vení všech zranění, která jsou následky hří-
chu, a také odstranění všech bariér, které 
lidi navzájem v průběhu dějin oddělovaly. 
Vykoupení všech věků a všech národů patří 
nyní do jedné Boží rodiny.

Které ze zaslíbení týkajících se nové země a nového Jeruzaléma je pro tebe nejkrásnější 
a nejdůležitější? Proč?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.“10Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,11zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.12Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.13Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.14A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.15Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.16Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.17Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.18Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.19Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,20pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.21A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.

-jcHB
Zvýraznění
Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

-jcHB
Zvýraznění
Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

-jcHB
Zvýraznění
Před svatostánkem, který byl dvacet loket dlouhý, dvacet loket široký a dvacet loket vysoký a který obložil lístkovým zlatem, umístil oltář z cedrového dřeva a obložil jej .

-jcHB
Zvýraznění
3A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit,

-jcHB
Zvýraznění
Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.

-jcHB
Zvýraznění
2Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.

-jcHB
Zvýraznění
1U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón.2Své citery jsme v té zemi zavěsili na topoly,3když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: „Zazpívejte nám některý ze sijónských zpěvů!“4Jak bychom však mohli zpívat píseň Hospodinovu v té cizí zemi?5Jestli, Jeruzaléme, na tebe zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.6Ať mi jazyk přilne k patru, nebudu-li si tě připomínat, nebudu-li Jeruzalém považovat za svou svrchovanou radost.7Připomeň synům Edómu, Hospodine, den Jeruzaléma, jak volali: „Bořte! Bořte do základů!“8Záhubě propadlá babylónská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás.9Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu.

-jcHB
Zvýraznění
21A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.22Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.24Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.25Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.26V něm se shromáždí sláva i čest národů.27A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

-jcHB
Zvýraznění
1A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.2Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.3A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit,4budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.5Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

-jcHB
Zvýraznění



Lekce 13 | „Všechno tvořím nové“

94 | 

PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ

Přečti si 24. kapitolu „Bez svatebního šatu“ z knihy Perly moudrosti (COL 307–319;  PM 157–163)  
a 42. kapitolu „Vítězství lásky“ z knihy Velké drama věků (GC 662–678; VDV 427–436).

Zjevení Janovo končí tím, o čem se mluví na jeho začátku – druhým příchodem Krista 
v moci a slávě a ustanovením věčného Božího království. Vyvrcholením knihy je spojení 
Krista a jeho nevěsty.

Kniha nemluví o těchto událostech jako o něčem neskutečném a nereálném. První skuteč-
ností je, že Kristus přijde brzy. Druhou skutečností je, že stále čekáme na jeho návrat. Během 
našeho čekání bychom měli jasně chápat poselství knihy Zjevení. Toto porozumění můžeme 
získat opakovaným čtením knihy Zjevení – a to, dokud nenastane konec. Poselství knihy 
Zjevení nám neustále připomíná, abychom se nedívali jen na svět okolo nás, ale abychom 
měli svůj pohled upřený vzhůru – na nebesa – a na toho, který je naší jedinou nadějí. Kristus 
ze Zjevení je odpovědí na všechny lidské naděje a touhy uprostřed nejistoty a problémů, kte-
ré přináší život. Kristus má v rukou budoucnost tohoto světa a budoucnost každého z nás.

Kniha Zjevení nám také připomíná, že před příchodem konce nám byla svěřena úloha 
kázat poselství o Kristově brzkém návratu. Naše čekání na jeho návrat nemá být pasivní, ale 
aktivní. Vždyť Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ (Zj 22,17). Každý z nás by se měl k tomuto volání 
připojit. Je to dobrá zpráva, kterou bychom měli hlásat lidem na celém světě.

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte o  tisíciletí a o soudu nad nevzkříšenými mrtvými, který se uskuteční až 

po skončení tisíciletí. Spasení  budou mít dostatek času, aby našli odpovědi na všechny 
své otázky. Teprve potom Bůh sešle trest na všechny, kteří nebudou spaseni. Co vám 
tato pravda říká o Bohu?

2. Zj 1,3 zaslibuje požehnání všem, kteří poslouchají, čtou a zachovávají slova tohoto pro-
roctví. Když jsme se dostali až na konec našeho studia knihy Zjevení, uvažujte společ-
ně, co nového jste při studiu objevili a jaká poselství této knihy byste měli zachovávat 
a dbát na ně.

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

Pá | 29. března

 18:30

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.

-jcHB
Zvýraznění
A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
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POUŽITÉ ZKRATKY

Biblické překlady
Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad (ČEP). 
Pokud je použit jiný překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:
B21   Bible, překlad 21. století
BK  Bible kralická
ČSP   Český studijní překlad
SNC Slovo na cestu

Díla Ellen G. Whiteové
U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství 
Advent-Orion. 

Zkratka Anglický název
AA The Acts of the Apostles 

COL Christ ś Object Lessons

DA The Desire of Ages

GC The Great Controversy 

Zkratka Český překlad
PNL Poslové naděje a lásky

PM Perly moudrosti

TV Touha věků

VDV Velké drama věků

Zkratka Anglický název
Ev Evangelism

LDE The  Last Day Events

MR Manuscript Releases

SM Selected Messages

SP The Spirit of Prophecy 

T Testimonies for the Church

TM Testimonies to Ministers 
and Gospel Workers

YI The Youth’s Instructor

Další materiály
Zkratka Anglický název
BC The Seventh-day Adventist Bib-

le Commentary



Vážení a milí, 
zní to neuvěřitelně, ale další rok života je za námi. Mnoho lidí stojí na prahu nového roku s mnoha 

předsevzetími, možná s mnoha nadějemi, že to bude rok dobrý a ještě lepší. Tento čas určitého nadšení 
pro změnu k lepšímu provází lidi pravidelně každým přelomem letopočtu. Za pár týdnů nás realita 
všednodennosti většinou přivede k poznání, že tento „nový“ rok bude podobný všem těm předchá-
zejícím, a nakonec budeme rádi, když nebude horší než ten rok minulý. Mnoho lidí přijme nakonec 
podobnou rezignaci na své naděje jako určitý životní program.

Hospodin se na to dívá možná trochu jinak. Má totiž jinou definici slova lepší. Na mnoha místech 
v Bibli naznačuje, že slova lepší život mají více rozměrů. Někdy mi svět nedá moc příležitostí mít reálně 
lepší život než včera, ale vždy lze najít alespoň malou příležitost, kdy mohu z Boží milosti udělat lepší 
život někomu druhému. Možná to stojí alespoň za úvahu v našich modlitbách.

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednic-
tvím různých sbírek, které mají určitý systém. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních 
sbírky dvě. Jedna je určena na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových 
misijních projektů. 

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2019 obsahuje témata jednotlivých sobot, která lze 
využít při plánování bohoslužeb v tomto roce. Každou sobotu máme v rámci sobotní školy sbírku pro 
potřeby celosvětové misie.

Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prosto-
ru světa kolem nás.

Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odeslány na účet příslušného sdružení a sbír-
ky se zvláštním určením mají uvedenu první část variabilního symbolu ve sloupci VS, druhá část 
variabilního symbolu je číslo sboru.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2019
Termín Téma soboty Sbírka VS

Leden
5. 1. Den modlitby a půstu

12. 1. Den  zdraví
19. 1. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého (9.–19. 1.)
19. 1. Den náboženské svobody Sbírka DNS 4
26. 1.

Únor
2. 2. Den osobní evangelizace
9. 2.

16. 2. Národní týden manželství (9.–16. 2.)
23. 2.

Březen
2. 3. Modlitební den žen
9. 3. Den adventistického rádia AWR Sbírka pro AWR 9

16. 3. Den dětí
23. 3. Modlitební týden mládeže (16.–23. 3.) Sbírka MTM 110
23. 3. Den křesťanského vzdělávání
30. 3. Sbírka 13. soboty pro Jihoafricko-Indickooceánskou divizi Sbírka 13. soboty 13




