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Týden od 13. do 19. zá íLekce 12

12

Dobrá zpráva pro všechny
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 
obyvatel m zem , každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: ‚Bojte se Boha 
a vzdejte mu est, nebo  nastala hodina jeho soudu; poklekn te p ed tím, kdo u inil nebe, 
zemi, mo e i prameny vod.‘“ (Zj 14,6.7)

Kristova smiřující oběť byla univerzální. Znamená to, že zemřel za všechny lidi, bez 
ohledu na to, kdy a kde žili. Evangelium promlouvá k lidem všech jazykových skupin, ná-
rodností a kultur. Sbližuje příslušníky rozdělených etnických skupin. Dobrou zprávou je, 
že Ježíš svým životem, smrtí a vzkříšením zvítězil nad smrtí a mocnostmi zla. Tím nejdůle-
žitějším je pro nás to, kým Ježíš je a co vykonal – že za nás zemřel a nyní pro nás žije. Před 
dvěma tisíci lety přišel, aby celé lidstvo vykoupil z moci hříchu, a znovu přichází, aby nás 
vysvobodil z našich současných hříchů. Zemřel smrtí, kterou jsme si zasloužili my, abychom 
mohli žít životem, který si zasloužil on. V Kristu jsme ospravedlněni, posvěceni a jednoho 
dne budeme i oslaveni.

Bible se soustřeďuje na dva příchody Ježíše Krista. Kristus zde už jednou byl, aby nás 
vykoupil, a vrátí se znovu, aby vzal k sobě ty, za které zaplatil nekonečnou cenu. Zjevení jako 
poslední kniha Bible byla napsána mimo jiné i proto, aby připravila svět na druhý Ježíšův 
příchod. Jde o naléhavou zprávu pro naši generaci. Tento týden se budeme věnovat význa-
mu knihy Zjevení pro svět ve 21. století. Nově se soustředíme na Ježíšovu výzvu, aby církev 
šířila jeho evangelium určené pro období konce dějin. 

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Přítomná pravda v dějinách spasení- Kristus přijde brzo- Poselství zjevení pro čas konce- Hlubší pochopení Božího poselství- Závěrečná Boží výzva- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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P ÍTOMNÁ PRAVDA V D JINÁCH SPASENÍ
Proto vám hodlám tyto v ci stále p ipomínat, a koliv o nich víte a jste utvrzeni v p ítomné prav-
d . (2Pt 1,12; SP)
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 prorocké 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 nevzniká 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. (2Pt 1,16–21)

Osobní studium
Během dějin spasení Bůh posílal prostřed-
nictvím proroků zvláštní poselství, aby při-
pravil lidi na budoucí události. Bůh netápe, 
on vždy ví, co se děje (Iz 46,9.10). Připravuje 
svůj lid na budoucnost tím, že posílá proroky, 
aby oznámili jeho vůli dříve, než přijde soud 
(Am 3,7). V době před potopou Bůh poslal pro-
střednictvím Noema zprávu o blížící se poto-
pě. V Egyptě Bůh povolal Josefa, aby během 
sedmi úrodných let připravil zemi na sedm 
let hladu. Proroci upozorňovali vůdce Izraele 
na nadcházející zničení Jeruzaléma babylón-
skou armádou. Výzvy Jana Křtitele k pokání 
připravily národ na první příchod Mesiáše.

Proč Petr použil v 2Pt 1,12 (ČSP) pro popis 
Božího poselství jeho generaci výraz „pří-
tomná pravda“? Co tím chtěl říct?

Co je podle veršů 2Pt 1,16–21 onou „pří-
tomnou pravdou“, kterou zvěstoval Petr 
a ostatní učedníci?

Poselství, které mělo pro první století 
obrovský dosah, se týkalo Ježíšova přícho-

du. Otcova láska se zjevila prostřednictvím 
Kristovy oběti na kříži. A přestože „odpla-
tou za hřích je smrt“, prostřednictvím Kris-
ta jsme všichni dostali nabídku věčného 
života. Je jen na každém z nás, zda se ví-
rou rozhodneme tento dar přijmout (Ř 3,23; 
Ř 6,23 a Ef 2,8). Toto poselství o spasení v Je-
žíši nepřestane nikdy platit. Je to přítomná 
pravda pro každou generaci.

Zjevení Janovo jako poslední kniha Bible 
představuje Ježíše a spasení v období kon-
ce dějin. Zaznívá v něm výzva k přípravě 
na Kristův návrat. Zjevení odhaluje i nebez-
pečí a faleš lidské tradice a na sebe zamě-
řeného náboženství. Od začátku do konce 
celé Zjevení představuje Ježíše a jeho dílo 
ve prospěch lidstva.

Ježíš nám pravdivě odhaluje charakter 
svého Otce. On je „vládce králů země“, on 
„nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů 
a učinil nás královským kněžstvem Boha, 
svého Otce“ (Zj 1,5–6). Celé Zjevení předsta-
vuje Ježíše a jeho poselství pro čas konce 
s cílem připravit lidi na jeho brzký návrat.

Co se ti vybaví jako první, když p emýšlíš o knize Zjevení? Soust edíš se spíše na šelmy 
a prorocké symboly, nebo na Ježíše? Jak nám proroctví ve Zjevení ukazují Ježíšovy laskavé 
plány s lidmi?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

-jcHB
Zvýraznění
Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

-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
9Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.10Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane , od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.

-jcHB
Zvýraznění
Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.
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KRISTUS P IJDE BRZO
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 1,7)
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 11,15)

Osobní studium
Evangelia se zaměřují především na Kris-
tův první příchod. Přinášejí příběh Ježíšova 
narození, života a služby a také jeho smr-
ti a vzkříšení. A přestože evangelia mluví 
o Ježíšově druhém příchodu, není toto téma 
v popředí. Naproti tomu je v knize Zjevení 
hlavní důraz položen na vyvrcholení tisícile-
tí trvajícího velkého sporu. Každé z hlavních 
proroctví Zjevení končí slavným návratem 
našeho Pána Ježíše Krista.

Uvažuj více o úvodních textech a také 
o Zj 14,14–20 a Zj 19,11–18. V čem jsou si závě-
ry jednotlivých pasáží podobné?

Od první až do poslední kapitoly knihy 
Zjevení je vyvrcholením každého proroc-
tví Ježíšův příchod. „Beránek, ten obětova-
ný“ (Zj 5,12) se opět vrací už jako Král králů 
a Pán pánů (Zj 19,16). On porazí všechny ne-
přátele, kteří utlačují a pronásledují jeho lid 
(Zj 17,14). Své věrné vysvobodí z noční můry 
hříchu a přivede je do domova slávy. Velký 

spor mezi dobrem a zlem skončí. Zem bude 
obnovená a vykoupení budou žít navěky se 
svým Pánem (Zj 21,1–4).

Ve Zjevení 22 ,7 (22 ,12.17.20) Ježíš říká: 
„Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží 
proroctví této knihy.“ Ježíšova závěrečná 
slova celému lidstvu obsahují výzvu, aby 
co nejvíce lidí odpovědělo na jeho lásku, 
přijalo jeho milost a následovalo pravdu. 
Tak se připraví na jeho návrat. Zjevení 
končí pozváním: „A Duch i nevěsta praví: 
‚Přijď!‘ A kdokoli to slyší, ať řekne: ‚Přijď!‘“ 
(Zj 22,17)

Ježíš k sobě zve všechny, kteří touží po věč-
ném životě. Nás, kteří jsme již přijali nabídku 
spasení a dychtivě očekáváme jeho příchod, 
zve, abychom se připojili a spolu s ním vyzý-
vali i ostatní k přijetí jeho lásky. Ježíš chce, 
abychom mluvili o potřebě přípravy na jeho 
brzký příchod. Není nic uspokojivějšího, než 
mít účast na Ježíšově díle pro tento svět. Nic 
člověka nenaplní víc než spolupráce s Kris-
tem na jeho díle spasení.

Kristus p ijde brzo. Jan napsal tato slova p ed dv ma tisíci lety. V souvislosti s naším chá-
páním stavu mrtvých vlastn  nastane Krist v druhý p íchod pro mne hned poté, co zem u. 
Jak ti tato skute nost pomáhá pochopit, co to znamená, že Kristus p ijde brzo?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-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.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
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.“

-jcHB
Zvýraznění
slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“

-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
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 nevěsta 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.“

-jcHB
Zvýraznění
7Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“

-jcHB
Zvýraznění
12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.17A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!zadarmoabere vody života.
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POSELSTVÍ ZJEVENÍ PRO AS KONCE
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 os-
trý 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 14,14–20)

Osobní studium
Pro lidi žijící v posledních dnech dějin má 
14. kapitola Zjevení mimořádný význam. 
Oznamuje totiž Boží poselství pro dobu 
před příchodem Ježíše Krista a je důležitá 
nejen pro Boží lid, ale pro celé lidstvo.

Jaké symboly jsou v úvodních verších 
použity k zobrazení návratu našeho Pána? 
Co zdůrazňují?

Symbol žně se pro popis Kristova ná-
vratu používá i na jiných místech Bible 
(Mt 13,37–43; Mk 4,29). Ve Zj 14 žeň dozrálé 
úrody představuje vykoupení spravedli-
vých a sklizeň zralých hroznů zobrazuje 
zničení nespravedlivých. Zj 14,6–12 obsahuje 
naléhavé poselství posledních dnů, které 

má pomoci připravit muže a ženy na závě-
rečnou sklizeň země.

Přečti si text Zj 14,6.7. Co tvoří podstatu 
poselství těchto dvou veršů? Jak nám text 
pomáhá pochopit naše poslání jako adven-
tistů sedmého dne?

Poselství prvního anděla ze Zjevení 14. ka-
pitoly je určeno lidem ve 21. století, kteří touží 
najít skutečný smysl života. Evangelium je 
zde představeno Boží milostí, která nabízí 
odpuštění všem. Odpuštění, které nás očišťuje 
od hříchu a dává nám moc žít vítězný život. 
Tato zpráva je základem pro vlastní sebeúctu 
vyplývající z vědomí, že Kristus nás stvořil 
a vykoupil. Poukazuje na to, že jednoho dne 
Boží soud ukončí všechnu nespravedlnost. 
Jde o skvělou zprávu.

„V ur itém smyslu se dá íct, že adventisté sedmého dne byli na sv t  ustanoveni strážci 
a nositeli sv tla. Bylo jim sv eno poslední varování pro umírající sv t. Osv cuje je nád-
herné sv tlo Božího slova. Dostali nesmírn  d ležitý úkol – zv stování poselství prvního, 
druhého a t etího and la. Žádná jiná práce není tak d ležitá. Nem li by dovolit, aby jejich 
pozornost zaujalo n co jiného.“ (Ev 119.120) Jak tato slova oslovují církev? A co je ješt  
d ležit jší – co znamenají pro tebe? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
37On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka38a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého;39nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.40Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.43Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!“

-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.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.“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,10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné 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.“13A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“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.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
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
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.“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,10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné 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.“

-jcHB
Zvýraznění
A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“

-jcHB
Podtržení
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HLUBŠÍ POCHOPENÍ BOŽÍHO POSELSTVÍ

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. (Kaz 12,13.14)
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. (1K 6,19.20)

Osobní studium
Poselství pro čas konce ze Zjevení předsta-
vu je Ježíše v plnosti jeho zachraňující milos-
ti, kterou prokazuje celému lidstvu (Zj 14,6). 
Výzva „bát se“ nebo brát Boha vážně se týká 
všeho, co děláme. Ve světle Božího soudu 
máme zachovávat jeho příkazy a poslouchat 
jeho zákon (Zj 14,7). „Bát se Boha“ souvisí se 
způsobem našeho uvažování. Je to výzva 
žít životem, který se Bohu líbí, a dát Bohu 
první místo ve všem, o čem přemýšlíme a co 
děláme. Je to postoj poslušnosti, který vede 
ke zbožnému životu (Př 3,7; Sk 9,31; 1Pt 2,17). 
Toto poselství nás vyzývá, abychom Bohu 
„vzdali čest“ (ČEP; B21) nebo také „slávu“ 
(ČSP). Opět to souvisí s tím, jak se chováme 
v každé oblasti našeho života.

Uvažuj o úvodních textech. Jak nám tyto 
verše pomáhají lépe pochopit, co to zname-
ná bát se Boha a vzdát mu čest a slávu?

V době obecné morální nezodpovědnosti, 
kdy jsou miliony lidí přesvědčeny, že za své 
chování neodpovídají nikomu jinému, nám 

poselství o přicházejícím soudu připomíná, 
že za své jednání neseme odpovědnost. Exis-
tuje totiž souvislost mezi postojem posluš-
nosti a úcty k Bohu a soudem. Poslušnost 
je ovocem zachraňujícího vztahu s Ježíšem. 
Jen jeho spravedlnost je dost dobrá, aby-
chom nebyli odsouzeni. V jeho spravedlnos-
ti máme jistotu. Prostřednictvím Kristovy 
spravedlnosti žijeme životem, který oslaví 
jeho jméno ve všem, co děláme.

Přečti si texty Zj 14,7; Zj 4,11; Gn 2,1–3 
a Ex 20,8–11. Co je základem pravého uctí-
vání Boha? Jakým způsobem sobota odráží 
toto pochopení?

Satan útočí na sobotu, protože ví, že tvoří 
základ uctívání Boha. Sobota vyvyšuje Kris-
ta jako Stvořitele a zaznívá v ní výzva všem 
lidem na celé zemi: „...poklekněte před tím, 
kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ 
(Zj 14,7) V době, která vyzdvihuje evoluci, 
má poselství soboty mimořádný význam. 
Vyzývá nás, abychom uctívali Ježíše, který 
nás stvořil a který nám dává naši skutečnou 
hodnotu, protože pro něj tolik znamenáme.

Uvažuj o d ležitosti soboty jako p ipomínky toho, že B h je náš Stvo itel, a tudíž jako je-
diný je hoden našeho uctívání. Vždy  nakonec co jiného je tak d ležitého, že B h p ikázal, 
abychom si to každý týden jeden den – tedy jednu sedminu našeho života – p ipomínali, 
než to, že B h je náš Stvo itel?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

-jcHB
Zvýraznění
A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“

-jcHB
Zvýraznění
Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.

-jcHB
Zvýraznění
Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.

-jcHB
Zvýraznění
Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.

-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.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-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
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
Podtržení



12 | Dobrá zpráva pro všechny

86 | 

t | 17. zá í

ZÁV RE NÁ BOŽÍ VÝZVA
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 e-
d 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 14,7.9–11)

Osobní studium
Uvažuj o textech Zjevení 14,8; 17,3–6 a 18,1–4. 
Co se z těchto veršů dozvídáme o duchov-
ním Babylóně? Proč je toto poselství důle-
žité?

V knize Zjevení výraz Babylón předsta-
vuje falešný náboženský systém, který je 
založen na skutcích člověka, lidské tra-
dici a falešném učení. Vyvyšuje člověka 
a jeho samospravedlnost nad Ježíše a jeho 
bezhříšný život. Příkazy lidských nábo-
ženských učitelů vyzdvihuje nad Boží při-
kázání. Babylón byl centrem modloslužby, 
uctívání slunce a falešného učení o ne-
smrtelnosti duše. Tento falešný nábožen-
ský systém lstivým způsobem integroval 
mnohé starověké náboženské praktiky 
do svého způsobu uctívání. Poselství pro 
čas konce je poselstvím o Ježíši a jeho spra-
vedlnosti. Zaznívá v něm nebeská výzva: 

„Padl, padl veliký Babylón ... Vyjdi, lide můj, 
z toho města ...“ (Zj 18,2.4). Bůh si povolal 
Církev adventistů sedmého dne, aby vy-
zdvihla Kristovo poselství v jeho plnosti. 
Vyvýšit Ježíše znamená vyvýšit celé jeho 
učení. Znamená to kázat o tom, který je 
„cesta, pravda i život“ (J 14,6). Znamená to 
ukazovat na omyly Babylóna v protikladu 
k Ježíši – pravdě.

V úvodních verších Zjevení 14. kapitoly 
jsou popsány dvě možnosti, koho mohou 
lidé uctívat. Buď uctívají Stvořitele nebe 
i země nebo šelmu. To, koho si kdo vybral, se 
projeví na vztahu k Božímu dni bohoslužby, 
pravé sobotě, a jejímu protikladu, falešné 
sobotě. Sobota představuje odpočinek, jis-
totu a bezpečí, které máme v Kristu, našem 
Stvořiteli, Vykupiteli a přicházejícím Králi. 
Falešný den představuje náhradu a napo-
dobeninu, která je postavena na lidských 
úvahách, rozhodnutích a nařízeních.

Uvažuj o textu Zj 14,12. Co tento verš íká v kontextu p edcházejících verš ? Jak je 
ve 12. verši p edstaven zákon a jak milost? Co bychom se z toho m li nau it o tom, že 
zákon i milost jsou neodd litelnou sou ástí evangelia?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-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
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.

-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
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

-jcHB
Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Bůh si přeje, aby církev byla světlem světa stejně, jako jím ve starozákonní době měl 

být izraelský národ. Oddělil ji od světa ostrým mečem pravdy, jímž je trojandělské posel-
ství, a uvedl ji do těsného společenství se sebou. Svěřil jí do opatrování svůj zákon a zjevil 
jí veliké prorocké pravdy pro tuto dobu. Tento odkaz je stejně svatý jako výroky svěřené 
starobylému Izraeli a je nutné jej předat světu. 

Tři andělé ze 14. kapitoly Janova Zjevení představují ty, kdo přijali světlo Božího posel-
ství a vyšli je zvěstovat do všech končin země. Kristus svým učedníkům říká: ‚Vy jste světlo 
světa.‘ (Mt 5,14) Každého, kdo přijal Krista, kříž z Golgoty vyzývá: ‚Jděte do celého světa 
a kažte evangelium všemu stvoření.‘ (Mk 16,15) Tuto práci nesmí nic přerušit. Je to ten nej-
důležitější úkol, protože se týká věčnosti. Láska k člověku, kterou Ježíš projevil ve své oběti, 
je hnacím motorem všech jeho následovníků. 

Kristus s velkým nadšením přijímá každého člověka, který se mu odevzdá. Spojuje lidské 
s božským, aby mohl svět seznámit s tajemstvím vtělené lásky. Naplňte svět jeho pravdou, 
mluvte o ní, zpívejte o ní, hovořte 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 ob-

sažené 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 ichází 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 19:09

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení




