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� Texty na tento týden – 2Pt 1:12.16–21; Zj 19:11–18; Zj 14:14–20; Kaz 12:13.14; Zj 14:6–12 
 

� Základní verš 
„Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvate-

l�m zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha a vzdejte mu �est, 

nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.‘“    
(Zj 14:6.7) 
 

   Kristova smi�ující ob�� byla univerzální. Znamená to, že zem�el za všechny lidi, bez ohledu na to, kdy     

a kde žili. Evangelium promlouvá k lidem všech jazykových skupin, národností a kultur. Sbližuje p�íslušní-

ky rozd�lených etnických skupin. Dobrou zprávou je, že Ježíš svým životem, smrtí a vzk�íšením zvít�zil 

nad smrtí a mocnostmi zla. Tím nejd�ležit�jším je pro nás to, kým Ježíš je a co vykonal – že za nás zem�el a 

nyní pro nás žije. P�ed dv�ma tisíci lety p�išel, aby celé lidstvo vykoupil z moci h�íchu, a znovu p�ichází, 

aby nás vysvobodil z našich sou�asných h�ích�. Zem�el smrtí, kterou jsme si zasloužili my, abychom mohli 

žít životem, který si zasloužil on. V Kristu jsme ospravedln�ni, posv�ceni a jednoho dne budeme i oslaveni. 

   Bible se soust�e�uje na dva p�íchody Ježíše Krista. Kristus zde už jednou byl, aby nás vykoupil, a vrátí se 

znovu, aby vzal k sob� ty, za které zaplatil nekone�nou cenu. Zjevení jako poslední kniha Bible byla napsá-

na mimo jiné i proto, aby p�ipravila sv�t na druhý Ježíš�v p�íchod. Jde o naléhavou zprávu pro naši genera-

ci. Tento týden se budeme v�novat významu knihy Zjevení pro sv�t ve 21. století. Nov� se soust�edíme na 

Ježíšovu výzvu, aby církev ší�ila jeho evangelium ur�ené pro období konce d�jin. 
 

� Týden ve zkratce: 
- P�ítomná pravda v d�jinách spasení 
- Kristus p�ijde brzo 
- Poselství zjevení pro �as konce 
- Hlubší pochopení Božího poselství 
- Záv�re�ná Boží výzva 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 13. zá�í – P�ítomná pravda v d�jinách spasení 
2Pt 1:12 �SP  „Proto vám hodlám tyto v�ci stále p�ipomínat, a�koliv o nich víte a jste utvrzeni v p�ítomné 

pravd�.“ 
2Pt 1:16-21  „16Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zv�stovali jsme vám moc a slavný p�íchod 

našeho Pána Ježíše Krista jako o�ití sv�dkové jeho velebnosti. 17On p�ijal od Boha Otce �est i slávu, když 

k n�mu ze svrchované slávy zazn�l hlas: Toto jest m�j milovaný Syn, v n�m jsem nalezl zalíbení. 18A tento 

hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté ho�e. 19Tím se nám potvrzuje pro-

rocké slovo, a �iníte dob�e, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném míst�, dokud se nerozb�eskne 

den a jit�enka vám nevzejde v srdci. 20Toho si bu�te p�edevším v�domi, že žádné proroctví v Písmu ne-

vzniká z vlastního pochopení skute�nosti. 21Nikdy totiž nebylo vy��eno proroctví z lidské v�le, nýbrž         

z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ 
Iz 46:9.10  „9Pamatujte na to, co bylo na po�átku od v�k�! Já jsem B�h a jiného už není, jsem B�h a nic není jako já. 
10Od po�átku oznamuji, co se v budoucnu stane , od pradávna, co se ješt� nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se 
mi líbí, uskute�ním.“ 
Am 3:7  „Ovšem, Panovník Hospodin ne�iní nic, aniž by zjevil své tajemství prorok�m, svým služebník�m.“ 
� 3:22-24  „22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou 
daleko od Boží slávy; 24jsou ospravedl�ováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ 
� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Ef 2:8  „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ 
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Zj 1:5-6  „5 Od Ježíše Krista, v�rného sv�dka, prvorozeného z mrtvých a vládce král� zem�. Jemu, jenž nás miluje a svou 
krví nás zprostil h�ích� 6a u�inil nás královským kn�žstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc nav�ky. Amen. 
 

PO 14. zá�í – Kristus p�ijde brzo 
Zj 1:7  „Hle, p�ichází v oblacích! Uz�í ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kv�li n�mu na�íkat 

všechna pokolení zem�. Tak jest, amen.“ 

Zj 11:15  „Zatroubil sedmý and�l. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad sv�tem se ujal náš Pán     

a jeho Mesiáš; a bude kralovat na v�ky v�k�.““ 
Zj 14:14-20  „14A vid�l jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí n�kdo jako Syn �lov�ka, na hlav� má korunu ze zlata          
a v ruce ostrý srp. 15Vtom další and�l vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který sed�l na oblaku: „Pošli 
sv�j srp a za�ni že�, protože nastala hodina žn� a úroda zem� dozrála.“ 16A ten, který sed�l na oblaku, hodil sv�j srp na 
zem, a zem� byla požata. 17A další and�l vyšel z nebeského chrámu a také on m�l ostrý srp. 18A jiný and�l vyšel od oltá�e 
a ten m�l moc nad ohn�m. Zavolal mocným hlasem na toho, který m�l ostrý srp: „Pošli sv�j ostrý srp a skli� hrozny na 
vinicích zem�, nebo� víno dozrálo.“ 19Tu hodil ten and�l sv�j srp na zem a sklidil víno zem� a uvrhl je do velikého lisu 
Božího hn�vu. 20A v lisu za m�stem byly hrozny stla�eny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto 
šedesát mil.“ 
Zj 19:11-18  „11A vid�l jsem nebesa otev�ená, a hle, bílý k��, a na n�m sed�l ten, který má jméno V�rný a Pravý, nebo� 
soudí a bojuje spravedliv�. 12Jeho o�i plamen ohn� a na hlav� množství královských korun; jeho jméno je napsáno           
a nezná je nikdo než on sám. 13Má na sob� pláš� zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14Za ním nebeská vojska na 
bílých koních, oble�ená do b�lostného �istého kmentu. 15Z jeho úst vychází ostrý me�, aby jím pobíjel národy; bude je 
pást železnou berlou. On bude tla�it lis plný vína trestajícího hn�vu Boha všemohoucího. 16Na plášti a na boku má na-
psáno jméno: Král král� a Pán pán�. 17A vid�l jsem jednoho and�la, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny 
ptáky letící st�edem nebes: „Poj�te, slétn�te se k veliké hostin� Boží! 18Budete se sytit t�ly král� a vojev�dc� a bojovník� 
a koní i jezdc�; t�ly všech, pán� i otrok�, slabých i mocných.““ 
Zj 5:12  „Slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten ob�tovaný, p�ijmout moc, bohatství, moudrost, 
sílu, poctu, slávu i dobro�e�ení.““ 
Zj 17:14  „Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je p�em�že, protože je Pán pán� a Král král�; ti, kdo jsou s ním, 
jsou povolaní a vyvolení a v�rní.“ 
Zj 21:1-4  „1A vid�l jsem nové nebe a novou zemi, nebo� první nebe a první zem� pominuly a mo�e již v�bec nebylo.      
2A vid�l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m�sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev�sta ozdobená pro svého ženicha. 
3A slyšel jsem veliký hlas od tr�nu: „Hle, p�íbytek Boží uprost�ed lidí, B�h bude p�ebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; 
on sám, jejich B�h, bude s nimi, 4a set�e jim každou slzu z o�í. A smrti již nebude, ani žalu ani ná�ku ani bolesti už nebude 
– nebo� co bylo, pominulo.““ 
Zj 22:7.12.17.20  „7Hle, p�ijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“ 
12Hle, p�ijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. 
17A Duch i nev�sta praví: „P�ij�!“ A kdokoli to slyší, a� �ekne: „P�ij�!“ Kdo žízní, a� p�istoupí; kdo touží, a� zadarmo 
nabere vody života. 
20Ten, od n�hož je to sv�dectví, praví: „Ano, p�ijdu brzo.“ Amen, p�ij�, Pane Ježíši!“ 
 

ÚT 15. zá�í – Poselství zjevení pro �as konce 
Zj 14:14-20  „14A vid�l jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí n�kdo jako Syn �lov�ka, na hlav� má koru-

nu ze zlata a v ruce ostrý srp. 15Vtom další and�l vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který 

sed�l na oblaku: „Pošli sv�j srp a za�ni že�, protože nastala hodina žn� a úroda zem� dozrála.“ 16A ten, 

který sed�l na oblaku, hodil sv�j srp na zem, a zem� byla požata. 

 17A další and�l vyšel z nebeského chrámu a také on m�l ostrý srp. 18A jiný and�l vyšel od oltá�e a ten m�l 

moc nad ohn�m. Zavolal mocným hlasem na toho, který m�l ostrý srp: „Pošli sv�j ostrý srp a skli� hroz-

ny na vinicích zem�, nebo� víno dozrálo.“ 19Tu hodil ten and�l sv�j srp na zem a sklidil víno zem� a uvrhl 

je do velikého lisu Božího hn�vu. 20A v lisu za m�stem byly hrozny stla�eny a vytékající krev dosahovala 

až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.“ 
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Mt 13:37-43  „37On jim odpov�d�l: „Rozséva�, který rozsívá dobré semeno, je Syn �lov�ka 38a pole je tento sv�t. Dobré 
semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; 39nep�ítel, který jej nasel, je �ábel. Že� je skonání v�ku 
a ženci jsou and�lé. 40Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohn�m, tak bude i p�i skonání v�ku. 41Syn �lov�ka pošle své 
and�ly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, 42a hodí je do ohnivé pece; 
tam bude plá� a sk�íp�ní zub�. 43Tehdy spravedliví zazá�í jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!““ 
Mk 4:29  „A když úroda dozraje, hospodá� hned pošle srp, protože nastala že�.“ 
Zj 14  „1A vid�l jsem, hle, Beránek stál na ho�e Sión a s ním sto �ty�icet �ty�i tisíce t�ch, kdo mají na �ele napsáno jméno 
jeho i jméno jeho Otce. 2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného h�m�ní; a zn�lo to, jako 
když hudebníci rozezvu�í své nástroje. 3Zpívali novou píse� p�ed tr�nem, p�ed t�mi �ty�mi bytostmi a p�ed starci. Nikdo 
nebyl schopen nau�it se té písni, než t�ch sto �ty�icet �ty�i tisíce z obyvatel zem�, kte�í byli vykoupeni. 4To jsou ti, kdo 
neporušili svou �istotu se ženami a z�stali 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. 6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské 
klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: 
„Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e        
i prameny vod.“ 8Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smil-
stvím a dal jim pít z poháru hn�vu.“ 9Za nimi let�l t�etí and�l a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její 
sochou, kdo p�ijímá její cejch na �elo �i na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které B�h nalévá ne�ed�né do �íše 
svého hn�vu; a bude mu�en ohn�m a sírou p�ed svatými and�ly a p�ed Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou na v�ky v�k� 
a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p�ed šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se 
ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 13A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této 
chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kte�í umírají v Pánu. Ano, praví Duch, a� odpo�inou od svých prací, nebo� jejich skutky 
jdou s nimi.“ 14A vid�l jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí n�kdo jako Syn �lov�ka, na hlav� má korunu ze zlata            
a v ruce ostrý srp. 15Vtom další and�l vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který sed�l na oblaku: „Pošli 
sv�j srp a za�ni že�, protože nastala hodina žn� a úroda zem� dozrála.“ 16A ten, který sed�l na oblaku, hodil sv�j srp na 
zem, a zem� byla požata. 17A další and�l vyšel z nebeského chrámu a také on m�l ostrý srp. 18A jiný and�l vyšel od oltá�e 
a ten m�l moc nad ohn�m. Zavolal mocným hlasem na toho, který m�l ostrý srp: „Pošli sv�j ostrý srp a skli� hrozny na 
vinicích zem�, nebo� víno dozrálo.“ 19Tu hodil ten and�l sv�j srp na zem a sklidil víno zem� a uvrhl je do velikého lisu 
Božího hn�vu. 20A v lisu za m�stem byly hrozny stla�eny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto 
šedesát mil.“ 
 

ST 16. zá�í – Hlubší pochopení Božího poselství 
Kaz 12:13.14  „13Záv�r všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho p�ikázání zachovávej; na tom u �lov�ka 

všechno závisí. 14Veškeré dílo B�h postaví p�ed soud, i vše, co je utajeno, a� dobré �i zlé.“ 

1K 6:19.20  „19�i snad nevíte, že vaše t�lo je chrámem Ducha svatého, který ve vás p�ebývá a jejž máte od 

Boha? Nepat�íte sami sob�! 20Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým t�lem oslavujte Boha..“ 
P� 3:7  „Nebu� moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvra�.“ 
Sk 9:31  „A tak církev v celém Judsku, Galileji a Sama�í m�la klid, vnit�n� i navenek rostla, žila v bázni Pán� a vzr�stala 
po�tem, protože ji Duch svatý posiloval.“ 
1Pt 2:17 �EP  „Ke všem lidem m�jte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ct�te.“ 
1Pt 2:17 B21  „Všechny ct�te, sourozence milujte, p�ed Bohem m�jte báze�, k císa�i úctu.“ 
1Pt 2:17 �SP  „Všechny ct�te, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále m�jte v úct�.“ 
Gn 2:1-3  „1Tak byla dokon�ena nebesa i zem� se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; 
sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3A B�h požehnal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své 
stvo�itelské dílo.“ 
Ex 20:8-11  „8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu svou práci. 10Ale 
sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j 
otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, 
mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako sva-
tý.“ 
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PÁ 18. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „B�h si p�eje, aby církev byla sv�tlem sv�ta stejn�, jako jím ve starozákonní dob� m�l být izraelský národ. 

Odd�lil ji od sv�ta ostrým me�em pravdy, jímž je trojand�lské poselství, a uvedl ji do t�sného spole�enství 

se sebou. Sv��il jí do opatrování sv�j zákon a zjevil jí veliké prorocké pravdy pro tuto dobu. Tento odkaz je 

stejn� svatý jako výroky sv��ené starobylému Izraeli a je nutné jej p�edat sv�tu. 

   T�i and�lé ze 14. kapitoly Janova Zjevení p�edstavují ty, kdo p�ijali sv�tlo Božího poselství a vyšli je 

zv�stovat do všech kon�in zem�. Kristus svým u�edník�m �íká: ‚Vy jste sv�tlo sv�ta.‘ (Mt 5,14) Každého, 

kdo p�ijal Krista, k�íž z Golgoty vyzývá: ‚Jd�te do celého sv�ta a kažte evangelium všemu stvo�ení.‘ (Mk 

16,15) Tuto práci nesmí nic p�erušit. Je to ten nejd�ležit�jší úkol, protože se týká v��nosti. Láska k �lov�ku, 

kterou Ježíš projevil ve své ob�ti, je hnacím motorem všech jeho následovník�. 

   Kristus s velkým nadšením p�ijímá každého �lov�ka, který se mu odevzdá. Spojuje lidské s božským, aby 

mohl sv�t seznámit s tajemstvím vt�lené lásky. Napl�te sv�t jeho pravdou, mluvte o ní, zpívejte o ní, hovo�-

te o ní na modlitbách, pronikejte s ní na vzdálená místa.“ (CCh 58.59; RPC 55) 
 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Jak ur�uje trojand�lské poselství ze Zjevení 14 podstatu Církve adventist� sedmého dne? 
 

2. Uvažujte o sobot� a o významu, který má. Jak jsme tento týden poznali, poselství obsažené v sobot� je 
natolik d�ležité, že B�h p�ikázal odd�lit jednu sedminu našeho �asu pro p�ipomínání si jeho jako Stvo�itele 
a Vykupitele. Na rozdíl od svatých hor nebo míst nemusíme za sobotou cestovat. Každý týden sobota p�ichá-
zí k nám. Jak vám tato pravda pomáhá pochopit d�ležitost tohoto dne a jeho poselství? 
 

3. Jak m�žeme co nejsrozumiteln�ji vysv�tlit myšlenku pádu Babylóna a pojem znamení šelmy? Jak m�žeme 
tyto pravdy p�edstavit co nejmén� úto�ným zp�sobem, i když je pochopitelné, že se navzdory naší snaze 
mohou n�kte�í lidé cítit dot�eni? 
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Dobrá zpráva pro všechny 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2020 - verše         

Dobrá zpráva pro všechny Týden od 13.09. do 19.09. 
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�T 17. zá�í – Záv�re�ná Boží výzva 
Zj 14:7.9-11  „7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho 

soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.“ 
9Za nimi let�l t�etí and�l a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její sochou, kdo p�ijímá 

její cejch na �elo �i na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které B�h nalévá ne�ed�né do �íše svého 

hn�vu; a bude mu�en ohn�m a sírou p�ed svatými and�ly a p�ed Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou 

na v�ky v�k� a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p�ed šelmou a jejím obrazem a nechal si 

vtisknout její jméno.“ 
Zj 14:8  „Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal 
jim pít z poháru hn�vu.““ 
Zj 17:3-6  „3And�l m� odvedl ve vytržení ducha na pouš�. Tu jsem spat�il ženu sedící na dravé šelm� nachové barvy, plné 
rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. 4Ta žena byla od�na purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, draho-
kamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a ne�istoty svého smilství 5a na �ele m�la napsáno jméno – je  
v n�m tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ 6Vid�l jsem tu ženu, zpitou krví 
svatých a krví Ježíšových sv�dk�. Velice jsem užasl, když jsem ji vid�l.“ 
Zj 18:1-4  „1Potom jsem vid�l jiného and�la, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a zem� byla ozá�ena jeho slávou. 
2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší všech ne�istých duch� a každé-
ho zlov�stného a nenávid�ného ptáka; 3nebo� vínem Božího hn�vu pro smilství té nev�stky byly opojeny všecky národy, 
králové sv�ta s ní smilnili a bohatí kupci zem� bohatli z její rozma�ilosti a p�epychu.“ 4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: 
„Vyjdi, lide m�j, z toho m�sta, nem�jte ú�ast na jeho h�íších, aby vás nestihly jeho pohromy.“ 
J 14:6  „Ježíš mu odpov�d�l: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nep�ichází k Otci než skrze mne.“ 
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