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Týden od 9. do 15. dubnaLekce Lekce 3

3

Věčné evangelium
Texty na tento týden
Zj 14,6–12; 1K 15,1–4; Ř 3,24–26; 1Pt 1,18–20; Mt 28,18–20; Sk 1,8

Základní verš
„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)

Starověký Izrael obklopovaly národy s polyteistickými náboženskými systémy. Tyto Starověký Izrael obklopovaly národy s polyteistickými náboženskými systémy. Tyto 
národy uctívaly různá „božstva“ – modly ze dřeva, kamene a jiných přírodních materiálů. národy uctívaly různá „božstva“ – modly ze dřeva, kamene a jiných přírodních materiálů. 
Vyznání víry Izraelitů bylo velmi jasné a jednoznačné: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Vyznání víry Izraelitů bylo velmi jasné a jednoznačné: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, 
Hospodin jediný“ (Dt 6,4).   Hospodin jediný“ (Dt 6,4).   

V průběhu staletí vyznání V průběhu staletí vyznání Šema Jisra‘el Šema Jisra‘el (název modlitby vycházející z hebrejského „Slyš, (název modlitby vycházející z hebrejského „Slyš, 
Izraeli“) připomínalo Židům duchovní nasměrování, které je spojovalo jako lid a které posi-Izraeli“) připomínalo Židům duchovní nasměrování, které je spojovalo jako lid a které posi-
lovalo jejich odhodlání zachovat si jedinečnou identitu vyznavačů jediného pravého Boha.lovalo jejich odhodlání zachovat si jedinečnou identitu vyznavačů jediného pravého Boha.

Pro adventisty sedmého dne je takovým identifikujícím vyznáním poselství tří andělů Pro adventisty sedmého dne je takovým identifikujícím vyznáním poselství tří andělů 
ze Zjevení 14. Definuje, kým jsme, a popisuje naše poslání ve světě. Stručně řečeno, naše je-ze Zjevení 14. Definuje, kým jsme, a popisuje naše poslání ve světě. Stručně řečeno, naše je-
dinečná prorocká identita je nastíněna ve Zj 14,6–12 a právě zde pramení naše touha hlásat dinečná prorocká identita je nastíněna ve Zj 14,6–12 a právě zde pramení naše touha hlásat 
evangelium celému světu.evangelium celému světu.

Tento týden se začneme podrobně věnovat studiu Zj 14,6–12. Podíváme se na toto posel-Tento týden se začneme podrobně věnovat studiu Zj 14,6–12. Podíváme se na toto posel-
ství z pohledu milosti. Zaměříme se na Boha, který mluví k našim srdcím. ství z pohledu milosti. Zaměříme se na Boha, který mluví k našim srdcím. 

Osnova lekce
V rámci studia této lekce se zaměříme především na úvod „poselství tří andělů“, kde je V rámci studia této lekce se zaměříme především na úvod „poselství tří andělů“, kde je 

poselství pro závěr dějin představeno jako „věčné evangelium“ (tedy zpráva o velké Boží poselství pro závěr dějin představeno jako „věčné evangelium“ (tedy zpráva o velké Boží 
milosti projevené v Kristu), s nímž mají být seznámeni všichni obyvatelé světa.milosti projevené v Kristu), s nímž mají být seznámeni všichni obyvatelé světa.
•  Zj 1,1–3: Zjevení jako kniha evangelia (neděle)•  Zj 1,1–3: Zjevení jako kniha evangelia (neděle)
•  Zj 14,6: Poselství tří andělů jako poselství evangelia (pondělí, úterý)•  Zj 14,6: Poselství tří andělů jako poselství evangelia (pondělí, úterý)
•  Zj 14,6; Mt 24,14: Pověření přinést evangelium celému světu (středa, čtvrtek)•  Zj 14,6; Mt 24,14: Pověření přinést evangelium celému světu (středa, čtvrtek)

  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.

Budování společenstvíBudování společenství
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KNIHA NADĚJE NAPLNĚNÁ MILOSTÍ
1Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil 
to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše 
Krista, vše, co viděl. 3Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší 
a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. (Zj 1,1–3)
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

Většina lidí při uvažování o Zjevení Jana, Většina lidí při uvažování o Zjevení Jana, 
poslední knize Bible, nemyslí na Boží mi-poslední knize Bible, nemyslí na Boží mi-
lost. V souvislosti s Božím poselstvím pro lost. V souvislosti s Božím poselstvím pro 
čas konce se nám v mysli často vynoří po-čas konce se nám v mysli často vynoří po-
pisy děsivých šelem, nepochopitelných pisy děsivých šelem, nepochopitelných 
symbolů a zvláštních obrazů. Zatímco ně-symbolů a zvláštních obrazů. Zatímco ně-
kterým čtenářům přináší Zjevení ujištění kterým čtenářům přináší Zjevení ujištění 
o Boží moci, mnohé děsí k smrti. Je to ne-o Boží moci, mnohé děsí k smrti. Je to ne-
šťastné, protože kniha Zjevení je naplněna šťastné, protože kniha Zjevení je naplněna 
poselstvím milosti a naděje. To znamená, poselstvím milosti a naděje. To znamená, 
že i uprostřed hrůzu vzbuzujících zvířat že i uprostřed hrůzu vzbuzujících zvířat 
a důrazných varování před očekávaným a důrazných varování před očekávaným 
pronásledováním a těžkými časy nám Bůh pronásledováním a těžkými časy nám Bůh 
opakovaně dává důvody k radosti z jeho opakovaně dává důvody k radosti z jeho 
spasení.spasení.

Co nám úvodní verše (Zj 1,1–3 a Zj 14,6) Co nám úvodní verše (Zj 1,1–3 a Zj 14,6) 
říkají nejen o knize Zjevení, ale také o „věč-říkají nejen o knize Zjevení, ale také o „věč-
ném evangeliu“?ném evangeliu“?

Hlavní postavou Zjevení Jana je Ježíš Hlavní postavou Zjevení Jana je Ježíš 
Kristus. Najdeme zde poselství pro jeho lid Kristus. Najdeme zde poselství pro jeho lid 
a je zvláště platné pro jeho církev v posled-a je zvláště platné pro jeho církev v posled-
ních dnech. Je to milostí naplněné poselství ních dnech. Je to milostí naplněné poselství 
o naději v době konce. V celé knize je Kristus o naději v době konce. V celé knize je Kristus 
popisován jako zabitý Beránek, a těm, kteří popisován jako zabitý Beránek, a těm, kteří 

čtou zjevené pravdy, chápou je a jednají po-čtou zjevené pravdy, chápou je a jednají po-
dle nich, je zaslíbeno požehnání.dle nich, je zaslíbeno požehnání.

Podle Zj 1,5.6 nás Ježíš „miluje a svou krví Podle Zj 1,5.6 nás Ježíš „miluje a svou krví 
nás zprostil hříchů a učinil nás královským nás zprostil hříchů a učinil nás královským 
kněžstvem Boha, svého Otce“. V Kristu je kněžstvem Boha, svého Otce“. V Kristu je 
nám odpuštěno. Jeho milost nám odpouští nám odpuštěno. Jeho milost nám odpouští 
minulost, posiluje nás v přítomnosti a dává minulost, posiluje nás v přítomnosti a dává 
nám naději do budoucnosti. To znamená, že nám naději do budoucnosti. To znamená, že 
v Kristu jsme osvobozeni od trestu za hřích v Kristu jsme osvobozeni od trestu za hřích 
i od nadvlády hříchu a jednoho dne, brzy, i od nadvlády hříchu a jednoho dne, brzy, 
budeme osvobozeni i od přítomnosti hříchu. budeme osvobozeni i od přítomnosti hříchu. 
To je poselství poslední knihy Bible, Zjevení To je poselství poslední knihy Bible, Zjevení 
Jana.Jana.

Jedná se o velmi naléhavé poselství. Jeho Jedná se o velmi naléhavé poselství. Jeho 
význam je zdůrazněn popisem anděla, který význam je zdůrazněn popisem anděla, který 
letí středem nebeské klenby a zvěstuje „věč-letí středem nebeské klenby a zvěstuje „věč-
né evangelium“.né evangelium“.

Evangelium? Spasení vírou v Krista? Evangelium? Spasení vírou v Krista? 
Kristova smiřující smrt za nás? Zaslíbení Kristova smiřující smrt za nás? Zaslíbení 
věčného života ne díky našim skutkům, ale věčného života ne díky našim skutkům, ale 
díky tomu, co udělal Ježíš Kristus? Ano, to díky tomu, co udělal Ježíš Kristus? Ano, to 
vše zaznívá na samotném začátku poselství vše zaznívá na samotném začátku poselství 
tří andělů!tří andělů!

Není proto divu, že jde o poselství na-Není proto divu, že jde o poselství na-
plněné milostí a zaslíbeními, určené pro plněné milostí a zaslíbeními, určené pro 
nás – zlomené a trpící bytosti.nás – zlomené a trpící bytosti.

Při studiu Zjevení je snadné podlehnout neodolatelné touze pochopit všechna varování 
a povahu jednotlivých zvířat a šelem. Je však důležité si uvědomit, že tím nejdůležitějším 
poselstvím této knihy je něco jiného: Kristova smrt, kterou se za nás obětoval.

AplikaceAplikace
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Po | 10. dubna

VĚČNÉ EVANGELIUM

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)
1Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které 
je základem, na němž stojíte, 2a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je 
zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. 3Odevzdal jsem vám především, co jsem sám při-
jal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 4a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle 
Písem. (1K 15,1–4)

Osobní studium

Všimněme si textu Zj 14,6, kterým začíná zprá-Všimněme si textu Zj 14,6, kterým začíná zprá-
va o poselství tří andělů. O prvním andělu se va o poselství tří andělů. O prvním andělu se 
zde říká, že má „věčné“ evangelium. Nepocho-zde říká, že má „věčné“ evangelium. Nepocho-
píme-li hloubku evangelia, unikne nám celý píme-li hloubku evangelia, unikne nám celý 
smysl poselství tří andělů. Bez správného po-smysl poselství tří andělů. Bez správného po-
chopení podstaty evangelia nám může zcela chopení podstaty evangelia nám může zcela 
uniknout, o čem mluví Boží poselství o hodině uniknout, o čem mluví Boží poselství o hodině 
soudu, pádu Babylóna nebo znamení šelmy.soudu, pádu Babylóna nebo znamení šelmy.

Jak je v uvedených textech představe-Jak je v uvedených textech představe-
no no věčné evangeliumvěčné evangelium? O jaké naději se zde ? O jaké naději se zde 
mluví?mluví?
1K 15,1–41K 15,1–4
Ř 3,24–26Ř 3,24–26
Ř 5,6–8Ř 5,6–8

Evangelium je až neuvěřitelně dobrá Evangelium je až neuvěřitelně dobrá 
zpráva o Kristově smrti za naše hříchy, zpráva o Kristově smrti za naše hříchy, 
o jeho slavném vzkříšení a o jeho stále pří-o jeho slavném vzkříšení a o jeho stále pří-
tomné lásce a péči o nás. Vírou v jeho proli-tomné lásce a péči o nás. Vírou v jeho proli-
tou krev a vzkříšení jsme osvobozeni nejen tou krev a vzkříšení jsme osvobozeni nejen 
od trestu za hřích, ale i od moci hříchu. Kris-od trestu za hřích, ale i od moci hříchu. Kris-
tus se stal tím nejdůležitějším v životě apo-tus se stal tím nejdůležitějším v životě apo-
štola Pavla a stal se také ústředním bodem štola Pavla a stal se také ústředním bodem 
jeho učení a kázání.jeho učení a kázání. Ukřižovaný Kristus ho Ukřižovaný Kristus ho 
vykoupil z odsouzení a vin, které vyplývaly vykoupil z odsouzení a vin, které vyplývaly 
z jeho minulosti. Vzkříšený Kristus dal Pav-z jeho minulosti. Vzkříšený Kristus dal Pav-
lovi moc pro přítomnost a druhý příchod lovi moc pro přítomnost a druhý příchod 
Krista mu dal naději do budoucnosti.Krista mu dal naději do budoucnosti.

Všimněme si čtyř myšlenek v uvedených Všimněme si čtyř myšlenek v uvedených 
verších listu Římanům:verších listu Římanům:
–  Jsme ospravedlněni zdarma, z milosti.–  Jsme ospravedlněni zdarma, z milosti.
–  Milost je projevem Boží spravedlnosti.–  Milost je projevem Boží spravedlnosti.
–  Milost ospravedlňuje ty, kteří vírou přijí-–  Milost ospravedlňuje ty, kteří vírou přijí-

mají Ježíše.mají Ježíše.
–  Boží láska se nám zjevila, když jsme ještě –  Boží láska se nám zjevila, když jsme ještě 

byli hříšníky.byli hříšníky.
Kristovu milost si nemůžeme nijak za-Kristovu milost si nemůžeme nijak za-

sloužit, zaplatit ani se o ni nijak přičinit. sloužit, zaplatit ani se o ni nijak přičinit. 
Ježíš zemřel bolestnou, mučivou smrtí, kte-Ježíš zemřel bolestnou, mučivou smrtí, kte-
rou zemřou ztracení hříšníci. Zakusil plnost rou zemřou ztracení hříšníci. Zakusil plnost 
Otcova hněvu a odsouzení za hřích. Byl Otcova hněvu a odsouzení za hřích. Byl 
odmítnut, abychom my mohli být přijati. odmítnut, abychom my mohli být přijati. 
Zemřel smrtí, která patřila nám, abychom Zemřel smrtí, která patřila nám, abychom 
my mohli žít životem, který byl jeho.my mohli žít životem, který byl jeho.

Je zřejmé, že spasení se může uskutečnit Je zřejmé, že spasení se může uskutečnit 
jen vírou a bez skutků zákona. Co bychom jen vírou a bez skutků zákona. Co bychom 
mohli přidat k tomu, co pro nás Kristus udě-mohli přidat k tomu, co pro nás Kristus udě-
lal na kříži? Ani naše nejlépe míněné skutky lal na kříži? Ani naše nejlépe míněné skutky 
naplněné Duchem svatým nemohou nic naplněné Duchem svatým nemohou nic 
přidat ke Kristovu dílu vykoupení.přidat ke Kristovu dílu vykoupení.

Plán spasení byl připraven ještě před za-Plán spasení byl připraven ještě před za-
čátkem našeho času (2Tm 1,9; Tt 1,2; Ef 1,4). čátkem našeho času (2Tm 1,9; Tt 1,2; Ef 1,4). 
Tato skutečnost nám pomáhá pochopit, Tato skutečnost nám pomáhá pochopit, 
proč se jedná o „věčné evangelium“. Bůh proč se jedná o „věčné evangelium“. Bůh 
už před stvořením světa připravil plán už před stvořením světa připravil plán 
spásy, který měl zachránit lidstvo před spásy, který měl zachránit lidstvo před 
katastrofou.katastrofou.

Pokus se vlastními slovy vysvětlit, proč nemůžeme nic přidat k Ježíšovu dílu vykoupení? 
Jak na tebe působí toto poznání?

AplikaceAplikace
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PŘÍBĚH MILOSTI

Budou před ní [šelmou] klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa 
zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. (Zj 13,8)
18Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykou-
peni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako 
beránek bez vady a bez poskvrny 20byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel 
kvůli vám na konci časů. (1Pt 1,18–20)

Osobní studium

Poselství tří andělů je příběhem milosti. Je Poselství tří andělů je příběhem milosti. Je 
příběhem Spasitelovy lásky, která je neko-příběhem Spasitelovy lásky, která je neko-
nečná – příběhem Ježíše, který nás miluje nečná – příběhem Ježíše, který nás miluje 
tak moc, že by raději vydržel to nestrašněj-tak moc, že by raději vydržel to nestrašněj-
ší, co si umíme představit, než by jednoho ší, co si umíme představit, než by jednoho 
z nás ztratil. Jsou příběhem bezmezné, ne-z nás ztratil. Jsou příběhem bezmezné, ne-
proniknutelné, nepochopitelné, nehynoucí, proniknutelné, nepochopitelné, nehynoucí, 
nekonečné a věčné lásky. nekonečné a věčné lásky. 

Bůh není nikdy zaskočen vývojem udá-Bůh není nikdy zaskočen vývojem udá-
lostí. Nezaskočí ho nevyzpytatelná lidská lostí. Nezaskočí ho nevyzpytatelná lidská 
rozhodnutí. Jak jsme již viděli, jeho plán rozhodnutí. Jak jsme již viděli, jeho plán 
vysvobodit nás z otroctví hříchu nebyl jen vysvobodit nás z otroctví hříchu nebyl jen 
dodatečným nápadem či krizovým plánem, dodatečným nápadem či krizovým plánem, 
kterým by reagoval na hřích a jeho tragické kterým by reagoval na hřích a jeho tragické 
projevy. Strašné následky hříchu Boha ne-projevy. Strašné následky hříchu Boha ne-
zaskočily.zaskočily.

Co nás dnešní úvodní verše (Zj 13 ,8 Co nás dnešní úvodní verše (Zj 13 ,8 
a 1Pt 1,18–20) učí o plánu spasení?a 1Pt 1,18–20) učí o plánu spasení?

Výraz „věčné evangelium“ (Zj 14,6) mlu-Výraz „věčné evangelium“ (Zj 14,6) mlu-
ví o minulosti, přítomnosti i budoucnosti. ví o minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 
Když Bůh stvořil lidstvo se schopností roz-Když Bůh stvořil lidstvo se schopností roz-
hodovat se, musel předvídat, že se dopustí hodovat se, musel předvídat, že se dopustí 

i nesprávných rozhodnutí. Jakmile mělo i nesprávných rozhodnutí. Jakmile mělo 
jeho stvoření schopnost volby, mělo mož-jeho stvoření schopnost volby, mělo mož-
nost vzbouřit se proti jeho láskyplnému nost vzbouřit se proti jeho láskyplnému 
vedení. Jediným způsobem, jak se dalo ta-vedení. Jediným způsobem, jak se dalo ta-
kové možnosti předejít, bylo stvořit roboty, kové možnosti předejít, bylo stvořit roboty, 
kteří by mohli jednat jen podle nějakého ne-kteří by mohli jednat jen podle nějakého ne-
měnného kosmického programu. Věrnost měnného kosmického programu. Věrnost 
z donucení je však v rozporu s podstatou z donucení je však v rozporu s podstatou 
Boží povahy. Láska vychází ze svobodného Boží povahy. Láska vychází ze svobodného 
rozhodnutí a obsahuje v sobě i možnost rozhodnutí a obsahuje v sobě i možnost 
odmítnutí. Proto plán spasení vznikl v Boží odmítnutí. Proto plán spasení vznikl v Boží 
mysli ještě před vzpourou našich prvních mysli ještě před vzpourou našich prvních 
rodičů v Edenu.rodičů v Edenu.

„Plán našeho vykoupení nebyl dodateč-„Plán našeho vykoupení nebyl dodateč-
ným řešením, které Bůh vymyslel až po Ada-ným řešením, které Bůh vymyslel až po Ada-
mově pádu. Byl zjevením ‚tajemství, které mově pádu. Byl zjevením ‚tajemství, které 
od věčných časů nebylo vysloveno‘ (Ř 16,25). od věčných časů nebylo vysloveno‘ (Ř 16,25). 
Odhalením zásad, které jsou od věčnosti Odhalením zásad, které jsou od věčnosti 
podstatou Boží vlády.“ (DA 22; TV 10)podstatou Boží vlády.“ (DA 22; TV 10)

„Věčné evangelium“ se netýká jen minu-„Věčné evangelium“ se netýká jen minu-
losti a přítomnosti – je základem budouc-losti a přítomnosti – je základem budouc-
nosti vycházející z naděje. Mluví o věčném nosti vycházející z naděje. Mluví o věčném 
životě s tím, jehož srdce touží po věčnosti životě s tím, jehož srdce touží po věčnosti 
s námi.s námi.

Přečti si text Ef 1,4. Co znamená, že ještě před „stvořením světa“ jsme byli „vyvoleni“, aby-
chom v Kristu měli spasení? V čem může být pro nás tato pravda povzbuzením?

AplikaceAplikace
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DO CELÉHO SVĚTA
18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a učte je, aby zacho-
vávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto 
věku.“ (Mt 28,18–20)

Osobní studium

Znovu uvažuj o textu Zj 14,6. Kde všude Znovu uvažuj o textu Zj 14,6. Kde všude 
má být hlásáno věčné evangelium a proč má být hlásáno věčné evangelium a proč 
je odpověď důležitá pro nás a naše poslání je odpověď důležitá pro nás a naše poslání 
a povolání jako církve?a povolání jako církve?

Podle naléhavého poselství prvního ze tří Podle naléhavého poselství prvního ze tří 
andělů na konci času má být „věčné evange-andělů na konci času má být „věčné evange-
lium“ zvěstováno „každé rase, kmeni, jazyku lium“ zvěstováno „každé rase, kmeni, jazyku 
i národu“. To je tak velkolepá, mimořádná i národu“. To je tak velkolepá, mimořádná 
a komplexní mise, že od nás potřebuje vše, a komplexní mise, že od nás potřebuje vše, 
co jsme schopni dát. Vyžaduje naše maxi-co jsme schopni dát. Vyžaduje naše maxi-
mální úsilí a naše úplné zapojení. Vede nás mální úsilí a naše úplné zapojení. Vede nás 
od zaměření na vlastní zájmy k vášni pro od zaměření na vlastní zájmy k vášni pro 
službu Kristu. Inspiruje nás něčím, co nás službu Kristu. Inspiruje nás něčím, co nás 
přesahuje, a vede nás z úzkoprsého pohledu přesahuje, a vede nás z úzkoprsého pohledu 
na vlastní problémy k velkolepé vizi.na vlastní problémy k velkolepé vizi.

Jak a v čem úvodní verše (Mt 28,18–20) Jak a v čem úvodní verše (Mt 28,18–20) 
korespondují s poselstvím prvního anděla?korespondují s poselstvím prvního anděla?

Paul D. Tripp ve své knize uvažuje o psy-Paul D. Tripp ve své knize uvažuje o psy-
chologické potřebě každé lidské bytosti být chologické potřebě každé lidské bytosti být 
součástí něčeho většího, co nás přesahuje: součástí něčeho většího, co nás přesahuje: 
„Lidské bytosti byly stvořeny, aby se sta-„Lidské bytosti byly stvořeny, aby se sta-
ly součástí něčeho většího, než jsou jejich ly součástí něčeho většího, než jsou jejich 

vlastní životy. Hřích způsobuje, že svůj život vlastní životy. Hřích způsobuje, že svůj život 
zúžíme na velikost našeho života. Kristo-zúžíme na velikost našeho života. Kristo-
vu milost dostáváme, aby nás zachránila vu milost dostáváme, aby nás zachránila 
z klaustrofobních omezení našeho vlastní-z klaustrofobních omezení našeho vlastní-
ho malého království zaměřeného na sebe ho malého království zaměřeného na sebe 
a osvobozuje nás pro život zaměřený na věč-a osvobozuje nás pro život zaměřený na věč-
né cíle a uspokojující potěšení z Božího krá-né cíle a uspokojující potěšení z Božího krá-
lovství.“ (Paul D. Tripp, lovství.“ (Paul D. Tripp, A Quest for More: A Quest for More: 
Living for Something Bigger Than YouLiving for Something Bigger Than You. B&B B&B 
Media Group, [online] https://www.cbn.com/Media Group, [online] https://www.cbn.com/
entertainment/books/questformore.aspx?-entertainment/books/questformore.aspx?-
mobile=false&u=1&option=print)mobile=false&u=1&option=print)

Nic nenaplňuje a neinspiruje člověka víc, Nic nenaplňuje a neinspiruje člověka víc, 
než když je součástí díla evangelia, prozře-než když je součástí díla evangelia, prozře-
telně ustanoveného Bohem ke splnění úko-telně ustanoveného Bohem ke splnění úko-
lu mnohem většího, než jaký by kdy doká-lu mnohem většího, než jaký by kdy doká-
zala jakákoli lidská bytost. Pověření, které zala jakákoli lidská bytost. Pověření, které 
jsme obdrželi od Boha (popsané ve Zj 14), je jsme obdrželi od Boha (popsané ve Zj 14), je 
největším úkolem, jaký byl kdy svěřen jeho největším úkolem, jaký byl kdy svěřen jeho 
církvi. Je to upřímná výzva, abychom svůj církvi. Je to upřímná výzva, abychom svůj 
život dali do služby tomu největšímu úkolu život dali do služby tomu největšímu úkolu 
nebes a abychom ukázali světu těsně před nebes a abychom ukázali světu těsně před 
Ježíšovým návratem nepochopitelnou Boží Ježíšovým návratem nepochopitelnou Boží 
lásku.lásku.

Jaká je tvá zkušenost se zapojením se do něčeho většího, než jsi ty sám? Jak ti tato zku-
šenost pomáhá pochopit podstatu dnešního studia? Je úžasné, že nás Stvořitel vesmíru 
pozval, abychom se spolu s ním podíleli na velkém díle záchrany.

AplikaceAplikace
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MISIJNÍ HNUTÍ

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a tepr-
ve potom přijde konec. (Mt 24,14)

Osobní studium

Díky hlubokému studiu Bible první adven-Díky hlubokému studiu Bible první adven-
tisté stále lépe chápali význam poselství tisté stále lépe chápali význam poselství 
tří andělů. Cítili, že Bůh má zprávu, která je tří andělů. Cítili, že Bůh má zprávu, která je 
šitá na míru pro jejich generaci – naléhavé šitá na míru pro jejich generaci – naléhavé 
poselství pro závěrečnou dobu dějin, které poselství pro závěrečnou dobu dějin, které 
musí zvěstovat všem lidem, aby připravili musí zvěstovat všem lidem, aby připravili 
svět na Kristův návrat. Poselství tří andělů svět na Kristův návrat. Poselství tří andělů 
motivovalo adventistické misijní hnutí již motivovalo adventistické misijní hnutí již 
od jeho začátků.od jeho začátků.

V roce 1874 generální konference vyslala V roce 1874 generální konference vyslala 
prvního misionáře adventistů sedmého dne prvního misionáře adventistů sedmého dne 
do Evropy. Ellen G. Whiteová nazvala Johna do Evropy. Ellen G. Whiteová nazvala Johna 
Andrewse „nejschopnějším mužem v našich Andrewse „nejschopnějším mužem v našich 
řadách“. Andrews mluvil nejméně sedmi řadách“. Andrews mluvil nejméně sedmi 
jazyky, uměl nazpaměť celý Nový zákon jazyky, uměl nazpaměť celý Nový zákon 
a větší část Starého zákona. Byl to vynikají-a větší část Starého zákona. Byl to vynikají-
cí badatel, plodný spisovatel, charismatický cí badatel, plodný spisovatel, charismatický 
řečník a schopný teolog.řečník a schopný teolog.

Proč posílat takového člověka na místo, Proč posílat takového člověka na místo, 
kde bylo jen velmi málo adventistů? Proč po-kde bylo jen velmi málo adventistů? Proč po-
sílat „nejschopnějšího muže“ na neprobáda-sílat „nejschopnějšího muže“ na neprobáda-
né misijní pole? A proč byl on ochoten jít? Jen né misijní pole? A proč byl on ochoten jít? Jen 
před několika lety mu tehdy zemřela man-před několika lety mu tehdy zemřela man-

želka. Jak to, že byl ochoten opustit rodinu želka. Jak to, že byl ochoten opustit rodinu 
a přátele ve Spojených státech a odplout se a přátele ve Spojených státech a odplout se 
svými dvěma dětmi do neznámých zemí, svými dvěma dětmi do neznámých zemí, 
a tím riskovat všechno pro Kristovu věc?a tím riskovat všechno pro Kristovu věc?

Důvod byl jen jeden. Věřil, že Ježíš brzy Důvod byl jen jeden. Věřil, že Ježíš brzy 
přijde a že poselství o pravdě určené pro přijde a že poselství o pravdě určené pro 
poslední dny země se musí dostat do celého poslední dny země se musí dostat do celého 
světa.světa.

Během uplynulých desetiletí naši nejlep-Během uplynulých desetiletí naši nejlep-
ší a nejschopnější členové cestovali po celé ší a nejschopnější členové cestovali po celé 
zemi, aby hlásali Boží poselství pro čas kon-zemi, aby hlásali Boží poselství pro čas kon-
ce. Byli to lidé nejrůznějších profesí: učitelé, ce. Byli to lidé nejrůznějších profesí: učitelé, 
zdravotníci, kazatelé, farmáři, inženýři, te-zdravotníci, kazatelé, farmáři, inženýři, te-
saři a obchodníci. Někteří byli zaměstnanci saři a obchodníci. Někteří byli zaměstnanci 
církve, ale mnozí byli laici, kteří věřili, že církve, ale mnozí byli laici, kteří věřili, že 
Ježíš brzy přijde.Ježíš brzy přijde.

Přečti si texty Zj 14,6, Sk 1,8 a Mt 24,14. Přečti si texty Zj 14,6, Sk 1,8 a Mt 24,14. 
Jakou společnou myšlenku obsahují?Jakou společnou myšlenku obsahují?

Kázání věčného evangelia překračuje ze-Kázání věčného evangelia překračuje ze-
měpisné hranice. Proniká do nejvzdáleněj-měpisné hranice. Proniká do nejvzdáleněj-
ších míst Země. Oslovuje lidi všech jazyků ších míst Země. Oslovuje lidi všech jazyků 
a kultur. Nakonec ovlivní celý svět. Jak fas-a kultur. Nakonec ovlivní celý svět. Jak fas-
cinující je vědět, že se naše poselství dostalo cinující je vědět, že se naše poselství dostalo 
do více než 210 z 235 zemí světa uznaných do více než 210 z 235 zemí světa uznaných 
Organizací spojených národů.Organizací spojených národů.

Jakou roli bys mohl ty sám sehrát a jak bys mohl co nejlépe pomáhat při šíření poselství 
tří andělů každé „rase, kmeni, jazyku i národu“?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
  Uvažujme více o myšlence ze středy o naší potřebě být součástí něčeho většího, než jsme   Uvažujme více o myšlence ze středy o naší potřebě být součástí něčeho většího, než jsme 

my sami, zatímco náš život bývá krátký, často plný těžkostí, trápení a zklamání. Tato touha my sami, zatímco náš život bývá krátký, často plný těžkostí, trápení a zklamání. Tato touha 
dává velký smysl. Tělesně jsme však jen chabá schránka nesoucí vlastní mozek – pár kilo dává velký smysl. Tělesně jsme však jen chabá schránka nesoucí vlastní mozek – pár kilo 
organického materiálu na bázi uhlíku, který se svým složením a formou přibližuje spíše organického materiálu na bázi uhlíku, který se svým složením a formou přibližuje spíše 
k něčemu k jídlu než k pevnému disku počítače.k něčemu k jídlu než k pevnému disku počítače.

Co mohou malé, do sebe uzavřené fyzické bytosti znamenat v kontrastu s nekonečnem, Co mohou malé, do sebe uzavřené fyzické bytosti znamenat v kontrastu s nekonečnem, 
které je obklopuje? Žít jen pro sebe, žít pro něco, co není větší než ty sám, když je toho všude které je obklopuje? Žít jen pro sebe, žít pro něco, co není větší než ty sám, když je toho všude 
kolem nás tolik – to je, jako být celý život zavřený na samotce uprostřed velkého města, je-kolem nás tolik – to je, jako být celý život zavřený na samotce uprostřed velkého města, je-
hož vibrace lze cítit přes zdi vězení. A pro co většího, velkolepějšího, slavnějšího a důležitěj-hož vibrace lze cítit přes zdi vězení. A pro co většího, velkolepějšího, slavnějšího a důležitěj-
šího bychom mohli žít než pro hlásání zaslíbení věčného života, který nám byl dán v Ježíši? šího bychom mohli žít než pro hlásání zaslíbení věčného života, který nám byl dán v Ježíši? 

„Kristovi následovníci budou radostně zvěstovat Boží poselství – po celém světě budou „Kristovi následovníci budou radostně zvěstovat Boží poselství – po celém světě budou 
varování šířit tisíce lidí. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni; věřící budou varování šířit tisíce lidí. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni; věřící budou 
provázet znamení a zázraky. Také satan bude působit lživé zázraky, dokonce nechá před provázet znamení a zázraky. Také satan bude působit lživé zázraky, dokonce nechá před 
zraky lidí sestoupit oheň z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé země se budou muset rozhod-zraky lidí sestoupit oheň z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé země se budou muset rozhod-
nout, na kterou stranu se přidají.“ (GC 612; VDV 396)nout, na kterou stranu se přidají.“ (GC 612; VDV 396)

Otázky k rozhovoru
1.  „Někteří mi psali a ptali se, zda je zvěst o ospravedlnění z víry opravdu obsažena v po-

selství tří andělů, a já jsem odpověděla: ‚Je to opravdu tak.‘“ (RH, 1. dubna 1890) Jak 
souvisí ospravedlnění z víry s trojandělským poselstvím?

2.  Zamysli se nad slovním spojením „věčné evangelium“. Co znamená slovo „věčné“ v tom-
to spojení?

3.  Proč adventisté sedmého dne působí v tolika zemích světa? Co to říká o tom, jak Bůh 
žehná našemu úsilí? Jak může váš místní sbor nebo modlitební skupinka hrát větší roli 
při „dokončování díla“?
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