Lekce 7

Týden od 10. do 16. února

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 následovníkům (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.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek
ovlivnil ve vašem duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.
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MODLITBY SVATÝCH
Jiný 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)
3

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 rozumíš? Přemýšlej o něm v souvislosti s následujícím popisem každodenní služby v jeruzalémském chrámu:
Staré židovské spisy připomínají, že během večerního obětování byl na oltář položen beránek jako zápalná oběť a jeho krev
byla vylita k základům oltáře. Určený kněz
pak vzal zlatou kadidelnici a naplnil ji uhlíky 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 způsobil 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 připomíná právě večerní službu v chrámu. Je důležité 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 modlitby 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 pokračuje 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 odpadlý 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 páleno kadidlo, symbolizující modlitby svatých.
To naznačuje, že sedm polnic oznamuje Boží
zásah do dějin, který je odpovědí na modlitby 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).

Aplikace
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?
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VÝZNAM TROUBENÍ NA POLNICE
Zatroubil 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)
12

Osobní studium
Při zobrazení Božích zásahů ve prospěch
věrného lidu používá Zjevení obraz troubení
na polnice ze Starého zákona. Toto troubení bylo důležitou součástí každodenního 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 modlitbou. Během bohoslužby v chrámu nebo při
svátcích se na ně troubilo, aby Bůh pamatoval na smlouvu se svým lidem. Polnice lidem
připomínaly, aby byli připraveni na „den Hospodinův“ (Jl 2,1). Během bojů dával zvuk polnice důležité instrukce a varování – a troubením 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 jednotlivá troubení na polnice ve Zjevení, poukazují 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 stvoření a jejich smyslem tedy není smrt, ale snaha o nápravu a záchranu. Jejich troubení
oznamuje, že nastal čas, aby Bůh projevil
svou legitimní vládu. Sedm troubení na polnice se vztahuje na události od kříže až po závěr 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). Pokrývá přibližně stejné časové úseky, jaké popisuje 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 ukřižování Krista a na pronásledování rané církve – tedy proti vzpurnému Jeruzalému a pohanské Římské říši.
(B) Třetí a čtvrté troubení zobrazuje nebeský soud proti odpadlictví křesťanské
církve během středověku.
(C) Páté a šesté troubení popisuje rozdělení 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.

Aplikace
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?

48 |

Út | 12. února

Lekce 7 | Zapečetění Božího lidu

ANDĚL S OTEVŘENOU KNIHOU
Tu 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 zahřmění, a nic nepiš!“ (Zj 10,1–4)
1

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 instrukce, nebyl nikdo menší, než samotný
Ježíš.“ (7BC 971) Právě on se postavil na moře
a na pevninu, což znamená nejen jeho celosvětovou 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 týkající se budoucnosti Bůh sice Janovi zjevil, ale
nedovolil, aby byly zaznamenány.
Přečti si text Zj 10,5–7 a porovnej jej s verši 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 vyjadřuje, že jde o časové období (na rozdíl od vý-

razu kairos, který označuje kvalitu, vhodnost
nebo příhodnost času). To nás vede zpět k veršům Da 12,6.7, kde anděl říká, že pronásledování svatých bude trvat čas, dva časy a půl
času, což představuje období 1 260 let (od 538
do 1798), během kterého byla církev pronásledována papežstvím (porovnej s Da 7,25). Jelikož u Daniela i ve Zjevení prorocký „den“ symbolizuje 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 konec – 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 následovat 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 ohledně konce času již jiné poselství nedostanou.
Po skončení tohoto časového období, mezi roky
1842 až 1844, již nebude možné najít další konkrétní prorocké období. Nejdelší prorocký výpočet sahá k podzimu roku 1844.“ (7BC 971)

Aplikace
Jaké další důvody (kromě uvedeného citátu Ellen G. Whiteové) bys mohl uvést pro potvrzení myšlenky, že se musíme vyvarovat jakéhokoli dalšího budoucího stanovování data?
Proč jsou různé výpočty času druhého příchodu Ježíše Krista (nebo jiných budoucích
událostí) nebezpečné?
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SNĚDENÁ KNIHA
Hlas, 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.“ (Zj 10,8–11)
8

Osobní studium
Výzva sníst knihu s poselstvím od Hospodina se v Bibli používá k vyjádření přijetí
poselství od Boha a zvěstování tohoto poselství lidem (Ez 2,8–3.11; Jr 15,16). Když proroci
poselství přijímali, stávalo se pro ně radostnou, sladkou zprávou, ale když ho zvěstovali,
stalo se někdy trpkým, protože ho mnozí
odmítli a vzbouřili se proti němu.
Janova hořko-sladká zkušenost se snědením „knihy“ (jde o svitek s poselstvím proroka Daniela) se vztahuje na rozpečetění Danielova poselství týkajícího se konce času.
Jan zde představuje věrnou církev, která je
pověřena zvěstováním věčného evangelia
(Zj 14,6.7) na konci období vymezeného časovým 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 milleritské hnutí očekávalo, že se Kristus vrátí
v roce 1844, toto poselství pro ně bylo sladké. 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 adventistům zachovávajícím sobotu, kterým bylo
svěřeno hlásání poselství o druhém příchodu 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 Zjevení 10. Koncept „měření“ (nebo i vážení) odkazuje 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 smíření a na jeho spravedlnost jako jedinou cestu
k záchraně lidských bytostí.

Aplikace
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?
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DVA SVĚDCI
A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.
To 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.
6
Ti 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)
3

4

Osobní studium
Jaká je podle tebe souvislost mezi zmíněnými dvěma svědky a Zerubábelem a Jozuem
v jejich královské, respektive kněžské roli?
(Za 4,2.3.11–14)
Symbol dvou svědků pochází ze židovského 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 zobrazeni, jak prorokují oblečeni do smutečního
šatu během 1 260 dnů/let (538–1798). Smuteční, 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 událostmi Velké francouzské revoluce. Protináboženský systém, který byl ustanoven
ve Francii, se vyznačoval morálním úpadkem 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 křesťanskou církev a Bibli.
Vzkříšení dvou svědků ukazuje na velké oživení zájmu o Bibli, které následovalo
po Velké francouzské revoluci. Jedním z důsledků tohoto oživení byl i vznik adventního
hnutí s jeho soustředěním se na obnovu biblických pravd a vznik biblických společností
šířících Písmo v různých jazycích po celém
světě.
Těsně před koncem se uskuteční mohutné celosvětové hlásání biblického poselství
(Zj 18,1–4). Toto závěrečné poselství podnítí nepřátelství umocněné satanskými
silami. Prostřednictvím falešných zázraků
bude vrcholit obrovská snaha oklamat celý
svět a přimět uctívače šelmy k závěrečnému boji proti věrnému Božímu svědkovi
(Zj 16,13–16; 14,12).

Aplikace
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.

| 51

Pá | 15. února

Lekce 7 | Zapečetění Božího lidu

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: Zjevení 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 služebníky: 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 zkušeností (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:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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