Lekce 10

Týden od 3. do 9. března

Věčné evangelium
Texty na tento týden
Zj 14,6–12; Mt 24,14; Kaz 12,13.14; Ex 20,2–11; Iz 21,9; Iz 34,8–10
Základní verš
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,12)
Kniha Zjevení ukazuje, že satanův svod na konci času bude tak úspěšný, že se svět rozhodne
uctívat šelmu a přijmout její znamení. Zj 14,1–5 však říká, že Bůh bude mít na zemi svůj pozůstatek, lidi, kteří budou věrni Hospodinu, i když většina světa bude zastávat jinou pozici.
Na konci bude muset každý člověk učinit důležité rozhodnutí. Nepůjde o to, zda bude
někoho uctívat (protože každý ve svém životě někoho uctíváme nebo zbožňujeme). Základní otázkou bude, koho budeme uctívat. Ti, kdo se budou klanět šelmě, dostanou její cejch
na svou ruku nebo na čelo – jako symbolické vyjádření jejich volby, že budou sloužit odpadlému systému svými skutky a/nebo svým způsobem uvažování.
Ve stejnou dobu bude celý svět svědkem mohutného hlásání evangelia, jaké se nedělo
od doby Letnic. Než na vzbouřené lidstvo dopadnou Boží soudy, Bůh sešle své varovné poselství „obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zj 14,6). Bůh nechce, aby lidé zahynuli, ale aby se každý rozhodl pro záchranu – vždyť Kristus zemřel za celé lidstvo. Otázka
zní, kdo nabídku záchrany přijme a kdo ne.

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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POSELSTVÍ TŘÍ ANDĚLŮ
Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium
obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. (Zj 14,6)
Osobní studium
Těsně před koncem Bůh posílá své varovné
poselství, jež je symbolicky vyjádřeno třemi
anděly, kteří letí prostředkem nebe a hlasitě
své poselství volají. Řecké slovo angelos,
překládané jako „anděl“, znamená doslova
„posel“. Z kontextu knihy Zjevení je zřejmé,
že tito tři andělé představují Boží lid, který
dostal poselství pro poslední dobu. O toto
poselství se má podělit s celým světem.
Porovnej úvodní text s veršem Mt 24,14.
Poselství prvního anděla je označeno jako
„věčné evangelium“ (Zj 14,6). Co tato charakteristika naznačuje o obsahu a cíli poselství
prvního anděla? Proč je toto poselství pro
naši víru tak důležité?
První z poselství pro poslední dobu je
vlastně hlásáním evangelia v kontextu hodiny Božího soudu, který dopadl na svět.
Evangelium je dobrou zprávou o Bohu, který
zachraňuje lidi na základě jejich víry v Ježíše Krista a toho, co pro lidi koná. Toto evangelium je nazvané jako „věčné“, protože Bůh
se nikdy nemění. Jeho plán se začal uskutečňovat dříve, než jsme vůbec začali existovat
(2Tm 1,9; Tt 1,2). Poselství prvního anděla
obsahuje spasení i soud. Pro ty, kdo vzdávají
slávu Bohu a uctívají ho jako svého Stvořite-

le, je poselství prvního anděla dobrou zprávou. Poselství je však zároveň varováním
pro ty, kteří odmítli Stvořitele a jím dané
znamení pravé bohoslužby – sobotu.
Andělé své poselství volají „mocným hlasem“ (Zj 14,7.9). Tato poselství jsou důležitá
a naléhavá. Měli by je slyšet všichni, protože se týkají jejich věčného údělu. To je také
důvod, proč mají být hlásána všem – každé
rase, kmeni, jazyku i národu. Toto hlásání je
mimořádně důležité, protože právě v době
konce bude šelma tvrdě uplatňovat svou moc
„nad každým kmenem, národem, jazykem
i rasou“ (Zj 13,7). Satanovy snahy svést celý
svět na svou stranu narážejí v závěru dějin
na celosvětové hlásání evangelia.
Poselství tří andělů, které hlásá Boží lid, je
ve své podstatě protiváhou toho, o co usiluje
satan a jeho spojenci na konci času – drak
(symbol satanova působení prostřednictvím
pohanství a spiritizmu), šelma z moře (síly
symbolizované papežským systémem) a šelma podobná beránku (nebo také falešný
prorok, symboly odpadlého protestantizmu) – Zj 13. Ti budou společně působit během
období šesté rány (Zj 16,13.14). Ve světě tak
zaznívají dvě protichůdná poselství, z nichž
každé má za cíl získat náklonnost a loajalitu
obyvatel země.

Aplikace
Jako adventisté sedmého dne jsme povoláni oslovit svět pravdami důležitými pro poslední čas, které jsou obsaženy v poselství tří andělů. Co konkrétně děláš ty pro úspěšné šíření
tohoto poselství? Co dalšího bys mohl udělat?
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POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDĚLA (1. ČÁST)
Tu 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.“ (Zj 14,6.7)
6

Osobní studium
Uvažuj o verši Zj 14,7 v kontextu Kaz 12,13.14.
Jak rozumíš pojmu „bát se Boha“? Jak podle
tebe tento požadavek zapadá do zvěsti evangelia? Jak bys vysvětlil souvislost mezi evangeliem a zachováváním Božích přikázání?
(Ř 7,7–13) Jak bys svému příteli vysvětlil propojení mezi výzvami „bát se Boha“ a „vzdát
mu čest“?
Výzva „bojte se Boha a vzdejte mu čest“
(Zj 14,7) zaznívá v kontextu „věčného evangelia“. Když si uvědomíme, co Kristus udělal
pro naše spasení, vede nás to k pozitivní
reakci.
V Bibli je úzké propojení mezi myšlenkou
„bát se Boha“ a „vzdávat mu chválu“ (Ž 22,24;
Zj 15,4). Tyto dvě myšlenky charakterizují
vztah k Bohu založený na respektu, úctě
a poslušnosti (Jb 1,8).
Bát se Boha neznamená obávat se ho, ale
brát ho vážně a s úctou a umožnit mu, aby
byl v našich životech přítomen a jednal. Boží
lid na konci času je charakterizován mimo
jiné i tím, že se bojí Boha (Zj 11,18 a 19,5). Bůh

touží, aby ho lidé milovali (Dt 11,13; Mt 22,37),
poslouchali (Dt 5,29; Kaz 12,13) a odráželi
jeho charakter (Gn 22,12; 2K 3,18).
Soud, o kterém se hovoří ve Zj 14,7, se nazývá předadventní soud, který se uskuteční
ještě před druhým příchodem Ježíše Krista.
Cílem tohoto soudu je odhalit skutečné motivy našeho srdce a ukázat, jak se projevily
v našich skutcích (2K 5,10). V závěru tohoto soudu bude rozhodnuto o věčném osudu každého člověka (Zj 22,11) a Ježíš přijde
a odplatí „každému podle toho, jak jednal“
(Zj 22,12).
Soud, o kterém se hovoří ve Zj 14, je součástí evangelia. Pro ty, kteří mají s Bohem
správný vztah, je soud dobrou zprávou. Nedílnou součástí a podstatou soudu je totiž
nejen ospravedlnění, ale i náprava, zbavení
viny a záchrana. Jen tak může člověk dostat
věčný život. Samozřejmě, soud je špatnou
zprávou pro ty, kteří žili ve vzpouře, nerespektovali Boha, dělali si co chtěli a odmítli
činit pokání a obrátit se k Bohu. Bůh však
nechce, abych někdo zahynul – touží, aby
mohl být zachráněn každý (2Pt 3,9).

Aplikace
Jaké pocity máš spojeny s představou Božího soudu? Jaký rozsudek vynese Bůh nad tvým
životem a z jakých důvodů? Připomněla ti tvá odpověď, že každý člověk potřebuje evangelium? Proč je evangelium v poselství prvního anděla tak úzce propojeno se soudem?
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POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDĚLA (2. ČÁST)
Volal 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.“ (Zj 14,7)
V 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. (Ex 20,11)
Osobní studium
Zjevení ukazuje, že v závěrečné krizi pozemských dějin bude tou nejdůležitější otázkou
uctívání Boha a poslušnost jeho přikázání (Zj 14,12). Lidé na světě se rozdělí pouze
do dvou skupin: jednu budou tvořit ti, kteří
berou Boha vážně a uctívají ho, a druhou
skupinu budou tvořit ti, kteří si na Boží místo postavili šelmu, kterou uctívají a poslouchají.
Uvažuj o prvních čtyřech přikázáních
Desatera (Ex 20,2–11). Pak si přečti Zj 13
a všimni si následujících myšlenek: šelma
se dožaduje uctívání (Zj 13,7.8); lidé mají uctívat obraz šelmy (Zj 13,14.15); rouhání šelmy
(Zj 13,5.6) a přijetí znamení šelmy (Zj 13,16.17).
Jak tyto skutečnosti souvisí se satanovým
útokem na první čtyři přikázání během závěrečné krize dějin?
Hlavní myšlenkou prvních čtyř přikázání Desatera je uctívání. Zjevení naznačuje,
že tato přikázání se stanou základem věrnosti Bohu v závěrečné krizi. Je zřejmé, že
konflikt mezi Kristem a satanem se bude
odehrávat zejména v souvislosti s prvními
čtyřmi přikázáními.

Rozhodující téma závěrečné krize je zdůrazněno v druhé výzvě poselství prvního
anděla. Po naléhání, aby lidé brali Boha vážně a uctívali ho, následuje výzva: „poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře
i prameny vod“ (Zj 14,7b). Jde o jasný odkaz na čtvrté přikázání Desatera (Ex 20,11).
Z této skutečnosti můžeme vyrozumět, že
výzva k uctívání Boha Stvořitele je mimo
jiné výzvou k zachovávání soboty.
Odpočinek a uctívání Boha sedmý den – v sobotu – je osobitým znamením našeho vztahu
s Bohem (Ex 31,13; Ez 20,12). Poselství prvního
anděla je tedy výzvou k uctívání Stvořitele.
Prakticky se to má projevit tím, že Bůh bude mít
v našem životě rozhodující místo, které mu jako
Stvořiteli náleží.
„Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci,
která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé
soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona
bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část
lidí přijetím znamení podřízenosti světské
moci přijme znamení šelmy, druhá, která se
rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť.“ (GC 605; VDV 392)

Aplikace
Jak ty osobně vnímáš propojení stvoření a spasení? Proč jsou obě tato vyznání – že Bůh je
Stvořitel i Vykupitel – tak důležitá? Co by se stalo, kdybychom se snažili jedno od druhého
oddělit?
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POSELSTVÍ DRUHÉHO ANDĚLA
Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým
smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ (Zj 14,8)
Osobní studium
Poselství druhého anděla oznamuje pád
(a také odpadnutí) Babylona, který je představen jako falešný náboženský systém.
Ve Zjevení 17,5 je Babylon označen jako
„,matka všeho smilstva‘. Jako její dcery jsou
označeny církve, které přijaly její učení,
její tradice a řídí se jejím příkladem, jelikož
obětují pravdu i Boží přízeň, aby mohly vytvořit protizákonné spojenectví se světem.“
(GC 383; VDV 253)
Přemýšlej o textech Zj 14,8; Zj 18,2 a Iz 21,9.
Dvojnásobné opakování slovesa „padl“ ukazuje nejen na posloupnost morálního úpadku Babylona, ale vyjadřuje i jistotu, že se morálně zcela zhroutí. Proč se podle tebe říká,
že Babylon padl, ačkoli jeho pád je zároveň
popsán jako událost v budoucnosti?
O Babylonu se mluví jako o velkém městě,
což je narážka na historický Babylon, který
byl rouhavou mocností a stavěl se na odpor
Bohu i jeho lidu. Babylon, o kterém se hovoří
ve Zjevení v souvislosti se závěrečnými událostmi, je spojením falešného náboženského
systému, jenž v sobě spojuje římské papežství a protestantizmus, který odpadl od biblické víry. Obě skupiny se dají do služby satana proti Božímu lidu (Zj 13,11–18; Zj 16,13;
Zj 17,5). Toto náboženské spojení se bude
projevovat stejně namyšleně jako starověký
Babylon. Bude se povyšovat nad Boha a ze

všech sil se bude snažit zaujmout jeho místo.
Poselství druhého anděla varuje Boží lid,
že tento svévolný systém se bude stále více
odchylovat od pravdy a výsledkem bude odmítnutí evangelia pro poslední dobu. Až „nastane takový stav a až se křesťanské církve
plně spojí se ‚světem‘, bude pád Babylonu
úplný.“ (GC 390; VDV 258)
Znovu si přečti text Zj 14,8 v kontextu veršů 17,2 a 18,3. Co podle tebe znamená symbol
„víno jejího smilství“?
Zjevení 17 zobrazuje Babylon poslední
doby jako nevěstku, která nutí pít národy
své víno a svádí je k nezákonným vztahům
(Zj 17,2). Víno nevěstky odkazuje na falešné
učení a falešné evangelium, které přináší
odpadlý náboženský systém. Mnohé protestantské církve dnes naplňují smutné biblické poselství a postupně se zbavují rozdílů,
které je kdysi oddělily od římskokatolické
církve, a odklánějí se od biblických pravd.
Zároveň jsme svědky zkaženého vlivu tohoto vína, které ničí i ty, kteří patří do těla
Kristova. Využívá k tomu učení o teistické
evoluci, která je v rozporu s poselstvím prvního anděla o Bohu Stvořiteli. Různé lidské
tradice nahrazují princip sola Scriptura (jedině Písmo). Pokroucené etické principy se
vzdávají biblického učení o manželství a podobně. Opilí lidé neuvažují jasně. Čím více
jsou lidé duchovně opilí tímto vínem, tím
snadněji je Babylon svádí k uctívání šelmy
z moře a k přijetí znamení šelmy.

Aplikace
Jakým způsobem může člověk pít „babylonské víno“? Co potřebuješ ty sám udělat, aby
ses „nenechal opít“ vlivem falešného učení?
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POSELSTVÍ TŘETÍHO ANDĚLA
Za 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.
11
A 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.“ (Zj 14,9–12)
9

Osobní studium
Jak je ve Zj 14,12 charakterizován věrný Boží
lid? Jak bys tyto vlastnosti vyjádřil vlastními slovy? Jak rozumíš spojení „vytrvalost
svatých“?
Ve Zjevení 14,9.10 zaznívá varování pro
ty, kteří budou muset čelit Božímu hněvu.
Pít víno z Hospodinovy číše je ve Starém
zákoně častým symbolem Božího hněvu
(Jr 25,15.16). Vážnost soudu nad těmi, kteří
uctívali šelmu, je vyjádřena pitím vína Božího rozhorlení, které je „neředěné“ nalité
do číše jeho hněvu (Zj 14,10). Lidé ve starověku často ředili víno vodou, aby snížili jeho
opojné účinky. Ale víno Božího rozhorlení
je popsáno jako „neředěné“ (řecky akratos),
a to představuje vylití Božího hněvu v jeho
plnosti – bez milosti.
Přemýšlej nad verši Zj 14,10.11 v kontextu veršů Zj 20,10–15. Jak ti texty Iz 34,8–10

a Ju 1,7 pomáhají lépe pochopit vyjádření
o hříšnících, že jejich „muka neuhasnou
na věky věků“ (Zj 14,11)?
Slova o mukách, ohni a síře odkazují
na úplné zničení. Oheň a síra jsou prostředky soudu (Gn 19,24; Iz 34,8–10). Obraz vystupujícího kouře je v Bibli velmi známým symbolem. Izajáš prorokoval o budoucím zničení
Edómu ohněm a sírou. Prorok říká, že celá
země bude hořet jako smůla, „nevyhasne
v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat
věčně“ (Iz 34,10). Juda popisuje osud Sodomy
a Gomory, které postihl trest „věčného ohně“
(Ju 1,7). Tyto texty nemluví o věčném, nikdy
nekončícím ohni – vždyť Edóm, Sodoma ani
Gomora už dnes nehoří. Můžeme říci, že věčné jsou následky, ne oheň. Podobně i „věčný
oheň“ ve Zjevení hovoří o úplněm zničení
a zkáze – oheň bude tak dlouhý a intenzivní,
aby došlo k úplnému zániku zla a nezůstalo
nic, co by ještě mohlo shořet.

Aplikace
Ačkoliv můžeme být vděčni za poznání, že „věčný oheň“ nebude navěky týrat a trestat zatracené, trest je přesto hrozný. Jak tedy rozumíš vážnosti Božího trestu v souvislosti s pověřením, které jsme jako Kristovi následovníci dostali – varovat lidi před tím, co přichází?
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 38. kapitolu „Poslední varování“ z knihy Velké drama věků (GC 603–612; VDV 391–396).
Zjevení ukazuje, že na konci dějin je Boží lid povolán kázat světu evangelium pro poslední
dobu. Toto pověření se může zdát znepokojivé a jeho naplnění až nemožné. Máme však zaslíbení Boží moci.
„Velké dílo evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznačoval jeho
začátek. … Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha. Důkazy už byly předloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klíčí a přináší
plody.“ (GC 611.612; VSV 395)
Kázání závěrečného Božího poselství vyústí do velkého rozdělení. Lidé na celém světě
se rozdělí na dva tábory. Jeden budou tvořit ti, kteří milují a poslouchají Boha, druhý budou
tvořit ti, kteří následují a poslouchají šelmu. Toto rozdělení je vyjádřeno i dvěma sklizněmi.
Na jedné straně jde o žeň obilí (Zj 14,14–16), na druhé straně o sklizeň hroznů a jejich vhození
do lisu Božího hněvu (Zj 14,17–20).

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte o následující myšlence: Kdo kromě adventistů sedmého dne káže poselství
tří andělů? Co to vypovídá o vážnosti, zodpovědnosti a důležitosti toho, čím jsme byli
pověřeni?
2. Proč je podle vás soud tak neoblíbeným tématem i mezi věřícími? Jaký smysl má dnes
pro křesťany předadventní soud? Jak bys svému spoluvěřícímu (nebo věřícímu z jiné
denominace) vysvětlil podstatu předadventního soudu?
3. Uvažujte o otázce soboty v kontextu závěrečných událostí. Základní otázkou je: Koho
budeme uctívat – Stvořitele „nebe a země“ (Zj 14,7), nebo šelmu? Bible ukazuje, že sobota
je nejstarším (Gn 2,2.3) a zároveň nejdůležitějším znamením toho, že Bůh stvořil „nebe
a zemi“. Co nás tato pravda učí o tom, že sobota jako jedno z Božích přikázání (Zj 14,12)
hraje v závěrečných událostech tak důležitou roli?

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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