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� Texty na tento týden - Zj 1:9–19; Mt 24:4–8.23–31; Zj 14:6–12; Žd 11:13–16; Fp 4:4–6 
  

� Základní verš 
„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevid�lo a ucho neslyšelo, co ani �lov�ku na mysl nep�išlo, p�ipravil B�h t�m, 

kdo ho milují.‘“(1K 2:9) 
 

   M�l jsi n�kdy pocit, jako by ses ocitl uprost�ed války? Podobnou zkušenost prožívají mnozí lidé, v�etn� 
nev��ících. Pro�? Protože je to pravda. Jsme sou�ástí zápasu mezi dobrem a zlem, mezi Kristem na stran� 
dobra a satanem na stran� zla. 
   Realita, kterou prožíváme, se tak odehrává na dvou úrovních. Jednou je velký spor mezi Kristem a sata-
nem, který má kosmický rozm�r, protože za�al práv� v nebesích (Zj 12,7). Ve zmatku událostí, které proží-
váme, m�žeme velmi rychle ztratit ze z�etele Boží záchranný plán pro celý tento sv�t. Války, politické 
nepokoje, ekonomické krize, pandemie a p�írodní katastrofy    v nás mohou vyvolávat pocity  bezmoci        
a strachu. Boží rady dané prost�ednictvím prorok� nám však mohou pomoci vid�t události kolem nás 
v širších souvislostech. Takto m�žeme rozum�t, kam sm��ujeme a jak se tam dostaneme.  
   Velký spor se však odehrává i na osobní úrovni. Každý z nás �elí každodenním výzvám a problém�m.     
A pokud se nedo�káme druhého p�íchodu ješt� za našeho života, pak prožijeme i zkušenost smrti.  
   Tento týden se budeme v�novat tomu, jak m�žeme prožívat pokoj v Kristu i uprost�ed neklidu a naší            
(z krátkodobého pohledu) nejisté budoucnosti.   Z dlouhodobého pohledu však naše budoucnost vypadá 
velmi slibn�. 

 

� Osnova lekce: 
   Poslední lekce celého �tvrtletí se zam��uje na ten nejlepší „odpo�inek“ a „pokoj“, který mohou 
prožívat Boží d�ti i uprost�ed nepokojného a bou�livého sv�ta. 
 

• Zj 1:9–19: Ujišt�ní o Ježíšov� blízkosti (ned�le) 
• Mt 24:9–14: Povzbuzení k vytrvalosti až do konce (pond�lí) 
• Zj 14:6–12: Poselství t�í and�l� o nabízeném pokoji (úterý) 
• Žd 11:13–16: Smrt – smutná realita, a p�esto zpráva o pokoji (st�eda) 
• Fp 4:4–6: Radost a pokoj navzdory okolnostem (�tvrtek) 
 

NE 19. zá�í – Vid�ní konce 
Zj 1:9-19  „9Já, Jan, váš bratr, který má s vámi ú�ast na Ježíšov� soužení i kralování a vytrvalosti, dostal 

jsem se pro slovo Boží a sv�dectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. 10Ocitl jsem se ve vytržení ducha    

v den Pán�, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: 11„Co vidíš, napiš do knihy a pošli 

sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“ 
12Obrátil jsem se, abych vid�l, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spat�il jsem sedm zlatých svíc-

n�; 13uprost�ed t�ch svícn� n�kdo jako Syn �lov�ka, od�ný �ízou až na zem, a na prsou zlatý pás. 14Jeho 

hlava a vlasy b�lostné jako sn�hobílá vlna, jeho o�i jako plamen ohn�; 15jeho nohy podobné kovu p�eta-

venému ve výhni a jeho hlas jako hukot p�íboje. 16V pravici držel sedm hv�zd a z jeho úst vycházel ostrý 

dvouse�ný me�; jeho vzhled jako když slunce zá�í v plné své síle. 17Když jsem ho spat�il, padl jsem k jeho 

nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a �ekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten 

živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na v�ky v�k�. Mám klí�e od smrti i hrobu. 19Napiš tedy, co jsi vid�l – 

to, co jest, i to, co se má stát potom.“ 
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PÁ 24. zá�í – Podn�ty k zamyšlení 
   „Všichni si p�ejeme, aby naše prosby byly vyslyšeny hned a p�ímo a dáváme se snadno odradit, p�ichází-li 
vyslyšení pozd� nebo v jiné, ne�ekané podob�. B�h je však p�íliš moudrý a p�íliš dobrý, než aby vždy vy-
slyšel naše prosby tehdy, když si to p�ejeme, a práv� tím zp�sobem, jak si to p�ejeme. Chce pro nás ud�lat 
více a lepší v�ci než splnit všechna naše p�ání. Protože m�žeme d�v��ovat jeho moudrosti a lásce, nem�li 
bychom ho prosit, aby se podvolil naší v�li, ale m�li bychom se snažit pochopit jeho úmysl a uskute�nit ho. 
Naše p�ání a naše zájmy by se m�ly rozplynout v jeho v�li. (MH 230.231; ŽNP 118) 
„Už to nebude dlouho trvat a Kristus p�ijde zachránit své d�ti a dát jim záv�re�ný dotek nesmrtelnosti. [...] 
Hroby se otev�ou a mrtví vystoupí a budou vít�zn� volat: ‚Ó smrti, kde je tv�j osten? Ó hrobe, kde je tvé 
vít�zství?‘ Naši milovaní, kte�í spí v Ježíši, vstanou od�ni do nesmrtelnosti.“ (CS 350) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte o tom, že je velký spor skute�ný. Jak se projevuje kolem nás? A jak se projevuje ve vašem osob-
ním život�? N�kdy až p�íliš bolestn�, je to tak? Pro� je pochopení reality velkého sporu d�ležité pro poro-
zum�ní tomu, v jakém stavu se nachází náš sv�t? V �em je pro vás povzbuzením poznání, jak nakonec velký 
spor skon�í? 
 

2. Proroctví mohou být zavád�jící, pokud se do nich snažíme naprojektovat n�co, co v nich není. Mnozí 
v��ící se dostávají do problém� jen proto, že d�lají p�edpov�di, které se nakonec nesplní, nebo v��í podob-
ným p�edpov�dím jiných. Jak se m�žeme chránit p�ed tím, abychom se nechytili do podobné pasti? 
 

3. Uvažujte spole�n� o verších ze Zjevení 14,9–11. Kdo jsou ti, kte�í slouží šelm� a jejímu obrazu? Co by to 
mohlo znamenat? 
 

4. V církvi ob�as zaznívá kontroverzní diskuse v souvislosti s tím, zda na nás a našem jednání závisí na�aso-
vání druhého p�íchodu. A� je vaše odpov�� jakákoliv, pro� je d�ležité aktivn� se ú�astnit hlásání evangelia? 
 

 
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. 
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�T 23. zá�í – Radovat se v Pánu 
Fp 4:4-6  „4Radujte se v Pánu vždycky, znovu �íkám, radujte se! 5Vaše mírnost a� je známa všem lidem. 

Pán je blízko. 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitb� a prosb� d�kujte a p�edkládejte své žá-

dosti Bohu.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
                                    

�  1   3 

  JERRY  
 

Dokonalý odpo�inek 

Pr�vodce studiem BIBLE III.Q2021 - verše         

Dokonalý odpo�inek Týden od 19.09. do 25.09. 

� 

1     3 

 

PO 20. zá�í – Vytrvat až do koncce 
Mt 24:9-14  „9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávid�t pro 

mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávid�t; 11povstanou 

lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozm�že nepravost, vychladne láska mnohých. 13Ale kdo 

vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po celém sv�t� na sv�dec-

tví všem národ�m, a teprve potom p�ijde konec.“ 
Mt 24:3-8  „3Když sed�l na Olivové ho�e a byli sami, p�istoupili k n�mu u�edníci a �ekli: „Pov�z nám, kdy to nastane     
a jaké bude znamení tvého p�íchodu a skonání v�ku!“ 4Ježíš jim odpov�d�l: „M�jte se na pozoru, aby vás n�kdo nesvedl. 
5Nebo� mnozí p�ijdou v mém jménu a budou �íkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet vále�ný ryk a zv�sti   
o válkách; hle�te, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ješt� nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království 
proti království, bude hlad a zem�t�esení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve za�átek bolestí.“ 
Mt 24:23-31  „23Tehdy, �ekne-li vám n�kdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nev��te! 24Nebo� vyvstanou lžimesiášové          
a lžiproroci a budou p�edvád�t veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. 25Hle, �ekl jsem 
vám to p�edem. 26Když vám �eknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nev��te tomu! 27Nebo� 
jako blesk ozá�í oblohu od východu až na západ, takový bude p�íchod Syna �lov�ka. 28Kde je mrtvola, slétnou se i supi. 
29Hned po soužení t�ch dn� se zatmí slunce, m�síc ztratí svou zá�, hv�zdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se 
zachv�jí. 30Tehdy se ukáže znamení Syna �lov�ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny �eledi zem� a uz�í Syna 
�lov�ka p�icházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. 31On vyšle své and�ly s mohutným zvukem polnice a ti 
shromáždí jeho vyvolené od �ty� úhl� sv�ta, od jedn�ch konc� nebe ke druhým.“ 
Mt 24:36-39  „36O onom dni a hodin� však neví nikdo, ani and�lé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37Až p�ijde Syn 
�lov�ka, bude to jako za dn� Noeho: 38Jako tehdy p�ed potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe 
vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až p�išla potopa a zachvátila všecky – takový bude i p�íchod Syna �lov�ka.“ 
 

ÚT 21. zá�í – Poselství o nabízeném pokoji 
Zj 14:6-12  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangeli-

um 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 náro-

dy svým smilstvím 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.““ 
 

ST 22. zá�í – Odpo�ívat v pokoji 
Žd 11:13-16  „13Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli      

a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé 

vlasti teprve touží. 15Kdyby m�li na mysli zemi, z níž vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16Ale oni toužili 

po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil 

své m�sto.“ 
J 11:11.14  „11To pov�d�l a dodal: „Náš p�ítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ … 14Tehdy jim Ježíš �ekl p�ímo: „La-
zar um�el.““ 
J 8:51.52  „51Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezem�e nav�ky.“ 52Židé mu �ekli: „Te� jsme poznali, 
že jsi posedlý! Um�el Abraham, stejn� i proroci, a ty pravíš: Kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti nav�ky.“ 
J 5:28.29  „28Nedivte se tomu, nebo� p�ichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas 29a vyjdou: ti, kdo �inili 
dobré, vstanou k životu, a ti, kdo �inili zlé, vstanou k odsouzení.“ 
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