Příprava
na čas konce

2/2018
Průvodce studiem Bible

Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vesmírný konflikt
Daniel a doba konce
Ježíš a kniha Zjevení
Věčné evangelium pro dobu konce
Kristus v nebeské svatyni
„Změna“ zákona
Očekávání Kristova návratu (Mt 24 a 25)
Závěrečné volání k pokání
Podvod na konci času
Novodobý Babylon
Boží pečeť, nebo znamení šelmy?
Babylon a Harmagedon
Příchod našeho Pána Ježíše Krista

Za materiály ke studiu sobotní školy je zodpovědné oddělení sobotní školy při Generální konferenci
Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii. Text materiálů byl
při překladu upraven podle pravidel dohodnutých s oddělením sobotní školy při Generální konferenci.

Příprava na čas konce
Průvodce studiem Bible
2. čtvrtletí 2018
Autor: Norman R. Gulley
Šéfredaktor: Clifford R. Goldstein
Foto: Pavel Klimenko; Adobe Stock
Grafická úprava a sazba
Vydala Církev adventistů sedmého dne
Vytiskla tiskárna ARTRON, s.r.o., Boskovice
Vydání první, Praha 2018
ISBN 978-80-88026-18-1
ISSN 0409-3208

Úvod
Kristus a konec času
V posledních hodinách své pozemské pouti Ježíš povzbuzoval a uklidňoval své učedníky: „Vaše srdce
ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu
tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte“ (J 14,1–4).
Ježíšova slova byla pro jeho následovníky povzbuzením, ačkoli určitě přesně nerozuměli smyslu jeho
slov ani času naplnění těchto zaslíbení. Příbytky v domě jeho Otce? Místo, které pro ně Ježíš připravuje?
Určitě by to bylo lepší než jakékoliv místo, kde dosud žili.
Když Ježíš několik dní před tím, než tato slova vyřkl, hovořil s učedníky, naznačil jim, co všechno bude
jeho příchodu předcházet. Byly to jakési „dějiny budoucnosti“ – a vůbec to neznělo příjemně. Války, zprávy o válkách, rozbroje mezi národy, hlad, zemětřesení – a to vše měl být podle Ježíše jen „začátek bolestí“
(Mt 24,8). Pronásledování, zrady, podvody, strasti a soužení – to vše na Ježíšovy následovníky čekalo.
Z dnešního pohledu můžeme vidět, že se uskutečnilo již téměř vše, co Ježíš předpověděl – a přesně
tak, jak o tom mluvil. Můžeme vidět naplnění dvou hlavních časových proroctví. Prvním bylo proroctví
o času, časech a polovině času z Da 7,25 (viz také Zj 12,6.14; 13,5 a Nu 14,34), které se začalo naplňovat
v šestém století (v roce 538) po Kristu a skončilo v závěru osmnáctého století (1798). A pak je to nejdelší
časové proroctví o dvou tisících a třech stech večerech a jitrech z Da 8,14, které se naplnilo v roce 1844.
Můžeme tedy s jistotou říci, že žijeme v době konce nebo „na konci dnů“ (Da 12,13). Nevíme však, kdy
dojde k závěrečným událostem, které vyvrcholí Ježíšovým druhým příchodem. A ani to nepotřebujeme
vědět. Potřebujeme však poznat, co má přijít, a připravit se na to, co přijde.
Jak se připravit? Pravděpodobně nejlepší odpověď přináší apoštol Pavel: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste
ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli
vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky“ (Ko 2,6.7). Jinými slovy, uprostřed všech těch světových událostí,
zpráv a teorií o čase konce hrozí nebezpečí, že se soustředíme více na to, co předchází Ježíšovu příchodu,
než na Ježíše samotného, který jediný je klíčem k naší přípravě.
Toto čtvrtletí se sice budeme věnovat času konce, ale v centru naší pozornosti bude Ježíš v kontextu
posledních dnů a naší přípravy na závěr dějin. Ano, potřebujeme se zajímat o historická data a světové dějinné události, protože Bible o nich hovoří v souvislosti s časem konce. Ale i v tomto kontextu Písmo mluví
o Ježíši, o jeho díle pro nás a v nás a o tom, co vykoná při svém příchodu. Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý
Kristus musí být centrem naší víry. Jak řekl apoštol Pavel: „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu
znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného“ (1K 2,2). Čím více se zaměříme na Krista, tím více mu
budeme podobni, tím více budeme žít podle jeho vůle a tím více budeme připraveni na všechno, co má
přijít – ať už v bezprostřední budoucnosti, nebo na konci, v den, kdy vstoupíme na místo, jež Ježíš připravil
pro ty, kteří ho milují.
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