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Týden od 16. do 22. dubnaLekce Lekce 4

Bojte se Boha 
a vzdejte mu čest
Texty na tento týden
Zj 14; Gn 22,12; Kaz 12,13.14; Ko 3,1.2; Žd 12,1.2; 1K 3,16.17

Základní verš
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,12)

Dánský filozof a spisovatel Søren Kierkegaard vyprávěl podobenství o době konce. V zá-Dánský filozof a spisovatel Søren Kierkegaard vyprávěl podobenství o době konce. V zá-
kulisí velkého divadla vypukne požár. Klaun, který vystupuje v představení, vyjde varovat kulisí velkého divadla vypukne požár. Klaun, který vystupuje v představení, vyjde varovat 
diváky: „Utečte, budova je v plamenech!“ Publikum má pocit, že jde jen o povedený vtip, sou-diváky: „Utečte, budova je v plamenech!“ Publikum má pocit, že jde jen o povedený vtip, sou-
část představení. Proto na klaunovu výzvu reagují smíchem a potleskem. Ten opakovaně část představení. Proto na klaunovu výzvu reagují smíchem a potleskem. Ten opakovaně 
křičí: „Utečte! Běžte pryč!“křičí: „Utečte! Běžte pryč!“ Ale čím více křičí, tím větší potlesk zaznívá. Kierkegaard byl pře-Ale čím více křičí, tím větší potlesk zaznívá. Kierkegaard byl pře-
svědčen, že takhle nějak se bude odehrávat konec světa – a to navíc za obecného potlesku svědčen, že takhle nějak se bude odehrávat konec světa – a to navíc za obecného potlesku 
mudrlantů, kteří jsou přesvědčeni, že jde o vtip.mudrlantů, kteří jsou přesvědčeni, že jde o vtip.

Konec světa a události, které mu budou předcházet, nejsou, jak víme, v žádném případě vtip-Konec světa a události, které mu budou předcházet, nejsou, jak víme, v žádném případě vtip-
nou záležitostí. Svět čelí nejvážnější krizi od potopy. Petr použil příběh o potopě jako symbol nou záležitostí. Svět čelí nejvážnější krizi od potopy. Petr použil příběh o potopě jako symbol 
konce a varoval, že tak jako starý svět zanikl zatopený vodou, na konci časů „nebesa s rachotem konce a varoval, že tak jako starý svět zanikl zatopený vodou, na konci časů „nebesa s rachotem 
zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud“ zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud“ 
(2Pt 3,10). My jsme před tím, co přijde, byli varováni a tak na to musíme být připraveni.(2Pt 3,10). My jsme před tím, co přijde, byli varováni a tak na to musíme být připraveni.

Osnova lekce
Hlavním tématem této lekce jsou první slova výzvy prvního anděla: „Bojte se Boha Hlavním tématem této lekce jsou první slova výzvy prvního anděla: „Bojte se Boha 

a vzdejte mu čest!“ Zaměříme se na to, co v biblickém kontextu znamená „bát se“ Boha a jak a vzdejte mu čest!“ Zaměříme se na to, co v biblickém kontextu znamená „bát se“ Boha a jak 
vypadá život k jeho slávě.vypadá život k jeho slávě.
•  Zj 14,7: „Bojte se Boha!“•  Zj 14,7: „Bojte se Boha!“

– Zj 14,7: „Bojte se Boha“ – výzva dát Boha na první místo (neděle, úterý)– Zj 14,7: „Bojte se Boha“ – výzva dát Boha na první místo (neděle, úterý)
– Zj 14,7; Dt 6,1.2: „Bojte se Boha“ – výzva poslouchat Boha (pondělí)– Zj 14,7; Dt 6,1.2: „Bojte se Boha“ – výzva poslouchat Boha (pondělí)

•  Zj 14,7; Ř 12,1.2: „Vzdejte mu čest!“ (středa)•  Zj 14,7; Ř 12,1.2: „Vzdejte mu čest!“ (středa)
•  Žd 4,14–16 a Žd 7,25: Život v bázni a oslavě Pána (čtvrtek)•  Žd 4,14–16 a Žd 7,25: Život v bázni a oslavě Pána (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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BOJTE SE BOHA

Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; po-
klekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zj 14,7)

Osobní studium

Kniha Zjevení má oslovit naši generaci, aby Kniha Zjevení má oslovit naši generaci, aby 
byli lidé připraveni na Ježíšův brzký návrat byli lidé připraveni na Ježíšův brzký návrat 
a aby se s ním sjednotili při hlásání jeho a aby se s ním sjednotili při hlásání jeho 
poselství o posledních událostech světa. poselství o posledních událostech světa. 
Zjevení ukazuje Boží plány a odhaluje plány Zjevení ukazuje Boží plány a odhaluje plány 
satana. Představuje poslední Boží výzvu, satana. Představuje poslední Boží výzvu, 
jeho naléhavé a věčné poselství pro celé jeho naléhavé a věčné poselství pro celé 
lidstvo.lidstvo.

Uvažuj o naléhavé výzvě apoštola Jana tý-Uvažuj o naléhavé výzvě apoštola Jana tý-
kající se konce času ve Zj 14,7. (Viz také Gn 22,12; kající se konce času ve Zj 14,7. (Viz také Gn 22,12; 
Ž 89,7; Př 2,5; Kaz 12,13.14 a Ef 5,21.) Jaké kon-Ž 89,7; Př 2,5; Kaz 12,13.14 a Ef 5,21.) Jaké kon-
krétní pokyny zaznívají v tomto textu?krétní pokyny zaznívají v tomto textu?

Řecké sloveso popisující prožívání Řecké sloveso popisující prožívání 
strachu ve Zj 14,7 je strachu ve Zj 14,7 je phobeóphobeó. Používá se zde . Používá se zde 
ne ve smyslu strachu z Boha, ale ve smyslu ne ve smyslu strachu z Boha, ale ve smyslu 
úcty, bázně a respektu. Vyjadřuje myšlenku úcty, bázně a respektu. Vyjadřuje myšlenku 
absolutní věrnosti Bohu a úplného předá-absolutní věrnosti Bohu a úplného předá-
ní se jeho vůli. Je to postoj mysli, který je ní se jeho vůli. Je to postoj mysli, který je 

zaměřen na Boha, ne na vlastní já. Je to zaměřen na Boha, ne na vlastní já. Je to 
opak Luciferova postoje vyjádřeného u Iza-opak Luciferova postoje vyjádřeného u Iza-
jáše 14,13.14: „A v srdci sis říkal: ‚Vystou-jáše 14,13.14: „A v srdci sis říkal: ‚Vystou-
pím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží pím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží 
hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nej-hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nej-
zazším Severu. Vystoupím na posvátná ná-zazším Severu. Vystoupím na posvátná ná-
vrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.‘“ vrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.‘“ 

Podstata velkého sporu se týká podří-Podstata velkého sporu se týká podří-
zení se Bohu. Lucifer byl sobecký a odmí-zení se Bohu. Lucifer byl sobecký a odmí-
tal se podvolit jakékoli autoritě, kromě své tal se podvolit jakékoli autoritě, kromě své 
vlastní. Namísto toho, aby se podřídil Bohu vlastní. Namísto toho, aby se podřídil Bohu 
na trůnu, chtěl sám vládnout z trůnu. Zjed-na trůnu, chtěl sám vládnout z trůnu. Zjed-
nodušeně řečeno, nodušeně řečeno, bát se Boha bát se Boha znamená po-znamená po-
stavit ho na první místo v našem myšlení. stavit ho na první místo v našem myšlení. 
Znamená to zříci se sobectví a pýchy. Zna-Znamená to zříci se sobectví a pýchy. Zna-
mená to žít svůj život pro něj.mená to žít svůj život pro něj.

„Bojte se Boha...“ je mimořádně důležitá „Bojte se Boha...“ je mimořádně důležitá 
výzva, jedná se o první slova zaznívající výzva, jedná se o první slova zaznívající 
z úst prvního ze tří andělů.z úst prvního ze tří andělů.

Musíme dávat pozor.Musíme dávat pozor.

Jaká je tvá zkušenost s bázní před Bohem? Jak bys někomu pozitivním způsobem vysvět-
lil, proč je důležité a přínosné „bát se Boha“?

AplikaceAplikace



| 27  

Lekce 4 | Bojte se Boha a vzdejte mu čest Po | 17. dubna

BOJME SE BOHA A POSLOUCHEJME JEHO PŘÍKAZY
1Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat, abyste 
je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit: 2Aby ses bál Hospodina, svého 
Boha, a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, ty i tvůj syn a tvůj vnuk, 
po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. (Dt 6,1.2)
73Ruce tvé mě učinily pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. 74Ti, kdo se tě bojí, 
spatří mě a budou se radovat, neboť čekám na tvé slovo. (Ž 119,73.74)
13Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno 
závisí. 14Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. (Kaz 12,13.14)

Osobní studium

Co dalšího nás Bible učí o podstatě toho, co Co dalšího nás Bible učí o podstatě toho, co 
znamená „bát se Boha“?znamená „bát se Boha“?

Co je podle uvedených textů výsledkem Co je podle uvedených textů výsledkem 
výzvy „bojte se Boha“?výzvy „bojte se Boha“?
Dt 6,1.2Dt 6,1.2
Ž 119,73.74Ž 119,73.74
Kaz 12,13.14Kaz 12,13.14

Tyto pasáže odhalují propojení mezi báz-Tyto pasáže odhalují propojení mezi báz-
ní před Hospodinem a dodržováním jeho ní před Hospodinem a dodržováním jeho 
přikázání. Bát se Boha je postojem zbožné přikázání. Bát se Boha je postojem zbožné 
úcty, který nás vede k poslušnosti. Z nebe úcty, který nás vede k poslušnosti. Z nebe 
zaznívá naléhavá výzva pro všechny spa-zaznívá naléhavá výzva pro všechny spa-
sené z milosti, aby poslouchali Boží příkazy sené z milosti, aby poslouchali Boží příkazy 
(Ef 2,8–10). Milost nás neosvobozuje od po-(Ef 2,8–10). Milost nás neosvobozuje od po-
slušnosti Božích přikázání. Evangelium nás slušnosti Božích přikázání. Evangelium nás 
osvobozuje od odsouzení zákona, ne od naší osvobozuje od odsouzení zákona, ne od naší 
odpovědnosti řídit se jím a žít podle něj.odpovědnosti řídit se jím a žít podle něj.

Milost nás nejen osvobozuje od viny Milost nás nejen osvobozuje od viny 
z minulosti, ale dává nám také sílu žít zbož-z minulosti, ale dává nám také sílu žít zbož-
ně a poslušně v přítomnosti. Apoštol Pavel ně a poslušně v přítomnosti. Apoštol Pavel 
říká: „Skrze něho jsme přijali milost a apo-říká: „Skrze něho jsme přijali milost a apo-
štolské poslání k poslušnosti víry pro jeho štolské poslání k poslušnosti víry pro jeho 
jméno mezi všemi národy“ (Ř 1,5; ČSP).jméno mezi všemi národy“ (Ř 1,5; ČSP).

Někteří lidé mají zvláštní představu, že Někteří lidé mají zvláštní představu, že 
spasení z milosti nějakým způsobem negu-spasení z milosti nějakým způsobem negu-
je Boží zákon nebo minimalizuje potřebu je Boží zákon nebo minimalizuje potřebu 
poslušnosti. Jsou přesvědčeni, že jakékoli poslušnosti. Jsou přesvědčeni, že jakékoli 
řeči o poslušnosti jsou zákonictvím. Říkají: řeči o poslušnosti jsou zákonictvím. Říkají: 
„Chci jen Ježíše.“„Chci jen Ježíše.“ Namístě je však otázka: Namístě je však otázka: 
„Jakého Ježíše chtějí?“ Ježíš, kterého jsme si „Jakého Ježíše chtějí?“ Ježíš, kterého jsme si 
sami vytvořili, nebo Ježíše z Bible? Biblický sami vytvořili, nebo Ježíše z Bible? Biblický 
Kristus nás nikdy nevede k tomu, abychom Kristus nás nikdy nevede k tomu, abychom 
zlehčovali jeho zákon, který je vyjádřením zlehčovali jeho zákon, který je vyjádřením 
jeho charakteru. Nikdy nevede ani k tomu, jeho charakteru. Nikdy nevede ani k tomu, 
abychom snižovali význam biblických abychom snižovali význam biblických 
pravd, které jasněji odhalují, kým je a jaký je pravd, které jasněji odhalují, kým je a jaký je 
jeho plán pro tento svět. Tento Kristus nás jeho plán pro tento svět. Tento Kristus nás 
nikdy nevede k tomu, abychom jeho učení nikdy nevede k tomu, abychom jeho učení 
zredukovali na zbožné fráze, na kterých zredukovali na zbožné fráze, na kterých 
vlastně vůbec nezáleží. Kristus je ztěles-vlastně vůbec nezáleží. Kristus je ztěles-
něním celé pravdy. Ježíš je Pravda, která něním celé pravdy. Ježíš je Pravda, která 
skutečně žila na této zemi.skutečně žila na této zemi.

Závěrečné výzvy Zjevení nás vybízejí, Závěrečné výzvy Zjevení nás vybízejí, 
abychom prostřednictvím víry v Ježíše abychom prostřednictvím víry v Ježíše 
přijali plnost všeho, co nabízí. Vyzývá nás, přijali plnost všeho, co nabízí. Vyzývá nás, 
abychom se „abychom se „báli Bohabáli Boha“, což se projevuje “, což se projevuje 
vírou v jeho vykupitelskou moc, která nás vírou v jeho vykupitelskou moc, která nás 
zmocňuje žít zbožně a poslušně.zmocňuje žít zbožně a poslušně.

Ježíš řekl: „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který 
může i duši i tělo zahubit v pekle“ (Mt 10,28). Jak ti tato slova pomáhají pochopit, co to 
znamená bát se Boha?

AplikaceAplikace
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ZAMĚŘME SVŮJ ŽIVOT NA BOHA

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33)
1Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 
2K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,1.2)
1Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás 
tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 2s pohledem upřeným na Ježíše, 
který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, 
nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. (Žd 12,1.2)

Osobní studium

V době rozmachu konzumního života, kdy V době rozmachu konzumního života, kdy 
se světské hodnoty dostaly do středu zá-se světské hodnoty dostaly do středu zá-
jmu lidí, nás nebesa vyzývají, abychom se jmu lidí, nás nebesa vyzývají, abychom se 
odvrátili od tyranie vlastního sobectví a ot-odvrátili od tyranie vlastního sobectví a ot-
roctví naší důležitosti a postavili do středu roctví naší důležitosti a postavili do středu 
našeho života Boha. Pro některé lidi se celý našeho života Boha. Pro některé lidi se celý 
svět točí jen kolem majetku a peněz. Jiné svět točí jen kolem majetku a peněz. Jiné 
láká rozkoš nebo moc. Další se soustřeďu-láká rozkoš nebo moc. Další se soustřeďu-
jí na sport, hudbu nebo zábavu. Poselství jí na sport, hudbu nebo zábavu. Poselství 
Zjevení je jasnou výzvou, abychom se báli Zjevení je jasnou výzvou, abychom se báli 
Boha, respektovali ho a s úctou mu dali to Boha, respektovali ho a s úctou mu dali to 
nejdůležitější místo v našem životě.nejdůležitější místo v našem životě.

Co tyto pasáže říkají o tom, že Bůh je sku-Co tyto pasáže říkají o tom, že Bůh je sku-
tečným centrem našeho života?tečným centrem našeho života?

Mt 6,33Mt 6,33

Ko 3,1.2Ko 3,1.2

Žd 12,1.2Žd 12,1.2

Hlavním problémem závěrečného po-Hlavním problémem závěrečného po-
zemského konfliktu je boj o mysl člověka, zemského konfliktu je boj o mysl člověka, 
o opravdovou věrnost a podřízení se Boží o opravdovou věrnost a podřízení se Boží 
vůli a moci.vůli a moci.

V posledním boji velkého sporu mezi V posledním boji velkého sporu mezi 
dobrem a zlem jde o to, co bude ovládat naše dobrem a zlem jde o to, co bude ovládat naše 
myšlenky. Apoštol Pavel nás napomíná: myšlenky. Apoštol Pavel nás napomíná: 
„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako „Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako 
v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5). Mysl je „řídicím v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5). Mysl je „řídicím 
centrem“ naší existence. Z ní pramení naše centrem“ naší existence. Z ní pramení naše 
činy. Slovo „nechť“ v tomto kontextu pouka-činy. Slovo „nechť“ v tomto kontextu pouka-
zuje na to, že si máme sami vybrat, co bude zuje na to, že si máme sami vybrat, co bude 
ovládat náš život. Mluví o dobrovolném roz-ovládat náš život. Mluví o dobrovolném roz-
hodnutí, činu vůle. Volba mít Kristovu mysl hodnutí, činu vůle. Volba mít Kristovu mysl 
je volbou, která umožňuje Ježíši, aby formo-je volbou, která umožňuje Ježíši, aby formo-
val naše myšlení tím, že naši mysl naplní val naše myšlení tím, že naši mysl naplní 
hodnotami věčnosti. Naše činy odhalují, hodnotami věčnosti. Naše činy odhalují, 
na co se zaměřuje naše uvažování. na co se zaměřuje naše uvažování. Bát se Bát se 
Boha Boha znamená postavit ho v našem životě znamená postavit ho v našem životě 
na nejdůležitější místo. na nejdůležitější místo. 

Uvažuj, co můžeme udělat pro ovládání Uvažuj, co můžeme udělat pro ovládání 
vlastních myšlenek, když si uvědomíme, že vlastních myšlenek, když si uvědomíme, že 
záleží i na nás. Problém je často v tom, že záleží i na nás. Problém je často v tom, že 
pokud se nesnažíme vědomě zaměřovat své pokud se nesnažíme vědomě zaměřovat své 
uvažování správným směrem, naši mysl uvažování správným směrem, naši mysl 
naplní to, co je „pozemské“. Naše hříšné uva-naplní to, co je „pozemské“. Naše hříšné uva-
žování bude přirozeně inklinovat k hod-žování bude přirozeně inklinovat k hod-
notám, které uznává tento svět. Proto se notám, které uznává tento svět. Proto se 
musíme, jak řekl Pavel, vědomě a záměrně musíme, jak řekl Pavel, vědomě a záměrně 
rozhodnout využít posvátného daru svo-rozhodnout využít posvátného daru svo-
bodné vůle a myslet na to, co je „nebeské“.bodné vůle a myslet na to, co je „nebeské“.

„Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je 
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Fp 4,8). 
Jak se můžeš naučit jednat podle Pavlovy výzvy?

AplikaceAplikace
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VZDÁVEJME BOHU ČEST
1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou 
a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž 
proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné 
a dokonalé.. (Ř 12,1.2; ČSP)

Osobní studium

Při studiu použití slovního spojení „vzdát Při studiu použití slovního spojení „vzdát 
Bohu čest“ (ČEP) nebo „slávu“ (ČSP) (Zj 14,7) Bohu čest“ (ČEP) nebo „slávu“ (ČSP) (Zj 14,7) 
zjistíme ve Starém zákoně zajímavou zjistíme ve Starém zákoně zajímavou 
skutečnost. Poměrně často se objevuje skutečnost. Poměrně často se objevuje 
v kontextu Božího soudu (Joz 7,19; 1S 6,5; v kontextu Božího soudu (Joz 7,19; 1S 6,5; 
Jr 13,15.16; Mal 2,2), podobně jako v poselství Jr 13,15.16; Mal 2,2), podobně jako v poselství 
prvního anděla (Zj 14,7). Tuto myšlenku na-prvního anděla (Zj 14,7). Tuto myšlenku na-
jdeme i ve Zj 19,1.2: „Potom jsem slyšel moc-jdeme i ve Zj 19,1.2: „Potom jsem slyšel moc-
ný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: ný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: 
„Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu 
našemu, protože pravé a spravedlivé jsou našemu, protože pravé a spravedlivé jsou 
jeho soudy!“ jeho soudy!“ 

Prostuduj si následující texty. Co říkají Prostuduj si následující texty. Co říkají 
o způsobu, jakým můžeme slavit Boha?o způsobu, jakým můžeme slavit Boha?

1K 3,16.171K 3,16.17

1K 6,19.201K 6,19.20

1K 10,311K 10,31

Podle apoštola Pavla jsou naše těla sva-Podle apoštola Pavla jsou naše těla sva-
tyní, příbytkem Ducha svatého, chrámem tyní, příbytkem Ducha svatého, chrámem 
posvěceným Boží přítomností. Písmo nás posvěceným Boží přítomností. Písmo nás 

jasně vyzývá, abychom slavili Boha vším, jasně vyzývá, abychom slavili Boha vším, 
čím jsme. Když je Bůh středem našeho živo-čím jsme. Když je Bůh středem našeho živo-
ta, naší jedinou touhou je vzdát mu slávu. ta, naší jedinou touhou je vzdát mu slávu. 
Ať už tím, jak se chováme k druhým lidem, Ať už tím, jak se chováme k druhým lidem, 
jaké s nimi pěstujeme vztahy, jak jednáme jaké s nimi pěstujeme vztahy, jak jednáme 
a vystupujeme, nebo co jíme a jak se oblé-a vystupujeme, nebo co jíme a jak se oblé-
káme. Bohu vzdáváme slávu, jestliže světu káme. Bohu vzdáváme slávu, jestliže světu 
odhalujeme charakter Boží lásky tím, že se odhalujeme charakter Boží lásky tím, že se 
snažíme plnit jeho vůli. To je ještě důležitěj-snažíme plnit jeho vůli. To je ještě důležitěj-
ší ve světle předadventního soudu. ší ve světle předadventního soudu. 

Přečti si znovu úvodní verš Ř 12,1.2 (ČSP). Přečti si znovu úvodní verš Ř 12,1.2 (ČSP). 
Jakou výzvu adresuje Pavel věřícím a jak se Jakou výzvu adresuje Pavel věřícím a jak se 
projevuje v našem životě?projevuje v našem životě?

Nový zákon používá pro označení „těla“ Nový zákon používá pro označení „těla“ 
v této pasáži řecké slovo v této pasáži řecké slovo somatasomata, což by-, což by-
chom měli chápat jako souhrn toho, kým chom měli chápat jako souhrn toho, kým 
jsme – tělo, mysl a emoce. Phillipsův překlad jsme – tělo, mysl a emoce. Phillipsův překlad 
Bible do angličtiny překládá výraz „rozum-Bible do angličtiny překládá výraz „rozum-
ná služba“ jako „akt inteligentního uctívá-ná služba“ jako „akt inteligentního uctívá-
ní“. Jinými slovy, právě to, když se „bojíme ní“. Jinými slovy, právě to, když se „bojíme 
Boha“ a „oslavujeme ho“ vším, co děláme, Boha“ a „oslavujeme ho“ vším, co děláme, 
a odevzdáme mu svou mysl, tělo i emoce, je a odevzdáme mu svou mysl, tělo i emoce, je 
to „akt moudrého, promyšleného a rozum-to „akt moudrého, promyšleného a rozum-
ného uctívání“. A ve světle Božího soudu je ného uctívání“. A ve světle Božího soudu je 
opravdu moudré dbát na to, ať posloucháme opravdu moudré dbát na to, ať posloucháme 
Boha.Boha.

Zamysli se nad tím, co děláš se svým „tělem“. Co můžeš udělat, aby ses ujistil, že jím sku-
tečně slavíš Boha?

AplikaceAplikace
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TI, KTEŘÍ ZVÍTĚZILI
14Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme 
se toho, co vyznáváme. 15Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi sla-
bostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 16Přistupme 
tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. 
(Žd 4,14–16)
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá 
se za ně. (Žd 7,25)

Osobní studium

„Zde je vytrvalost svatých, kteří zacho-„Zde je vytrvalost svatých, kteří zacho-
vávají Boží přikázání a Ježíšovu víru“ vávají Boží přikázání a Ježíšovu víru“ 
(Zj 14,12; ČSP). Toto je zobrazení věrného (Zj 14,12; ČSP). Toto je zobrazení věrného 
Božího lidu v posledních dnech. Avšak Božího lidu v posledních dnech. Avšak 
jediný způsob, jak může někdo žít podle jediný způsob, jak může někdo žít podle 
Božích přikázání – tehdy nebo nyní – je Božích přikázání – tehdy nebo nyní – je 
prostřednictvím Ježíšovy víry. Všimně-prostřednictvím Ježíšovy víry. Všimně-
me si , že náš text neříká „vírou v Ježí-me si , že náš text neříká „vírou v Ježí-
še“, ačkoli to je mimořádně důležité. Vý-še“, ačkoli to je mimořádně důležité. Vý-
raz „Ježíšova víra“ vyjadřuje něco víc. raz „Ježíšova víra“ vyjadřuje něco víc. 
Je to Je to kvalitakvalita víry, která Kristu umožnila  víry, která Kristu umožnila 
zvítězit nad nejzuřivějšími satanovými zvítězit nad nejzuřivějšími satanovými 
pokušeními. Víra je dar, který dostává pokušeními. Víra je dar, který dostává 
každý věřící. Když opravdu každý věřící. Když opravdu žijeme víružijeme víru, , 
kterou nám do srdce vkládá Duch svatý, kterou nám do srdce vkládá Duch svatý, 
tato víra roste. Vítězíme ne silou vlastní tato víra roste. Vítězíme ne silou vlastní 
vůle, ale mocí živého Krista, který v nás vůle, ale mocí živého Krista, který v nás 
působí. Vítězíme ne proto, jací jsme my, působí. Vítězíme ne proto, jací jsme my, 
ale proto, jaký je on. ale proto, jaký je on. 

Můžeme zvítězit, protože Ježíš zvítězil. Můžeme zvítězit, protože Ježíš zvítězil. 
Můžeme žít vítězným životem, protože on Můžeme žít vítězným životem, protože on 
je Vítěz nad smrtí a nad hříchem. Můžeme je Vítěz nad smrtí a nad hříchem. Můžeme 
zvítězit nad pokušením, protože on již nad zvítězit nad pokušením, protože on již nad 
pokušením zvítězil.pokušením zvítězil.

Jak podle úvodních veršů (Žd 4,14–16 Jak podle úvodních veršů (Žd 4,14–16 
a Žd 7,25) můžeme žít život, pro který platí a Žd 7,25) můžeme žít život, pro který platí 
„bát se Boha“ a „vzdávat mu čest“? „bát se Boha“ a „vzdávat mu čest“? 

Ježíš, Boží Syn, překonal úskoky ďábla. Ježíš, Boží Syn, překonal úskoky ďábla. 
Čelil pokušením naplněn důvěrou v Boží Čelil pokušením naplněn důvěrou v Boží 
zaslíbení, svou vůli podřídil vůli svého Otce zaslíbení, svou vůli podřídil vůli svého Otce 
a spoléhal se na jeho moc. Pokud důvěřuje-a spoléhal se na jeho moc. Pokud důvěřuje-
me Kristu, hledíme-li na něho a věříme mu, me Kristu, hledíme-li na něho a věříme mu, 
můžeme zvítězit i my. Ježíš je naše všechno můžeme zvítězit i my. Ježíš je naše všechno 
ve všem a poselství každého ze tří andělů ve všem a poselství každého ze tří andělů 
je právě o něm. Poselstvím Zjevení je vítěz-je právě o něm. Poselstvím Zjevení je vítěz-
ství, nikoli porážka. Mluví o lidech, kteří ství, nikoli porážka. Mluví o lidech, kteří 
jeho milostí a jeho mocí vítězí.jeho milostí a jeho mocí vítězí.

Slovo „zvítězit“ se v různých formách Slovo „zvítězit“ se v různých formách 
nachází v knize Zjevení vícekrát. Ve vidění nachází v knize Zjevení vícekrát. Ve vidění 
sedmi církví představujících křesťanskou sedmi církví představujících křesťanskou 
církev od prvního století až po současnost církev od prvního století až po současnost 
jsou v každé generaci věřící, kteří, jak říká jsou v každé generaci věřící, kteří, jak říká 
Jan, „zvítězili“. V době konce ten, kdo „zví-Jan, „zvítězili“. V době konce ten, kdo „zví-
tězí“, dostane všechno (Zj 21,7). Toto není tězí“, dostane všechno (Zj 21,7). Toto není 
zákonictví. Je to vítězství prostřednictvím zákonictví. Je to vítězství prostřednictvím 
Ježíše Krista, jehož dokonalý život v do-Ježíše Krista, jehož dokonalý život v do-
konalé spravedlnosti – a jedině to – dává konalé spravedlnosti – a jedině to – dává 
věřícím zaslíbení věčného života. Je to věřícím zaslíbení věčného života. Je to pro-pro-
žívaná víražívaná víra. Je to přeměňující, život měnící, . Je to přeměňující, život měnící, 
zázračná milost v životě věřícího.zázračná milost v životě věřícího.

Nad čím bys chtěl ve svém životě zvítězit? Jak můžeme změnit svou touhu v činy? Jaké 
praktické kroky můžeš udělat, abys patřil mezi ty, co „zvítězí“?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Zamysleme se ještě jednou nad úžasnými Pavlovými slovy ve verši Žd 7,25. Pavel mluví Zamysleme se ještě jednou nad úžasnými Pavlovými slovy ve verši Žd 7,25. Pavel mluví 

o Ježíši jako o našem veleknězi, který „přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho při-o Ježíši jako o našem veleknězi, který „přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho při-
stupují k Bohu. stupují k Bohu. Dokonalé spasení. Dokonalé spasení. Řecké slovo pro „dokonale“ znamená „úplně, kompletně, Řecké slovo pro „dokonale“ znamená „úplně, kompletně, 
dokonale“. Je to Ježíš, který nás zachraňuje; naším úkolem je odevzdat se mu a přijmout dokonale“. Je to Ježíš, který nás zachraňuje; naším úkolem je odevzdat se mu a přijmout 
jeho vítězství za nás. V otázce spasení musíme důvěřovat právě jemu, ne sobě a vlastním jeho vítězství za nás. V otázce spasení musíme důvěřovat právě jemu, ne sobě a vlastním 
schopnostem.schopnostem.

„Sílu výrazu bojte se Boha ve Zjevení můžeme vnímat jako poslední Boží výzvu lidstvu, „Sílu výrazu bojte se Boha ve Zjevení můžeme vnímat jako poslední Boží výzvu lidstvu, 
aby si ho zvolilo za svého úžasného a vyvýšeného Boha [...] který zvítězí nad silami zla, na-aby si ho zvolilo za svého úžasného a vyvýšeného Boha [...] který zvítězí nad silami zla, na-
mířenými proti němu a jeho plánu s lidmi (Zj 14, 9–11). Tento strach se neprojevuje, alespoň mířenými proti němu a jeho plánu s lidmi (Zj 14, 9–11). Tento strach se neprojevuje, alespoň 
ne zatím (srov. Zj 6,14–17), hrůzou a chvěním, ale radostným a láskyplným podřízením se ne zatím (srov. Zj 6,14–17), hrůzou a chvěním, ale radostným a láskyplným podřízením se 
Božímu zákonu a jeho zachováváním. Žádná jiná moc by neměla být uznána hodnou takové Božímu zákonu a jeho zachováváním. Žádná jiná moc by neměla být uznána hodnou takové 
oddanosti a loajality. Ve skutečnosti neexistují žádné jiné možnosti, protože to, co se ukazu-oddanosti a loajality. Ve skutečnosti neexistují žádné jiné možnosti, protože to, co se ukazu-
je na pozadí vesmírného konfliktu, jsou činy démonických sil, které jsou již určeny k zániku je na pozadí vesmírného konfliktu, jsou činy démonických sil, které jsou již určeny k zániku 
(Zj 16,13.14; 17,14; 20,11–15). Bázeň před Hospodinem je proto pozitivním Božím pozváním (Zj 16,13.14; 17,14; 20,11–15). Bázeň před Hospodinem je proto pozitivním Božím pozváním 
[...] postavit se na Boží stranu ve vesmírném konfliktu, abychom mohli jednou být v jeho [...] postavit se na Boží stranu ve vesmírném konfliktu, abychom mohli jednou být v jeho 
nejslavnější přítomnosti, naplněni radostí z věčného společenství s ním (Zj 21,3–4; 22,3–5).“ nejslavnější přítomnosti, naplněni radostí z věčného společenství s ním (Zj 21,3–4; 22,3–5).“ 
(Ángel Manuel Rodriquez, (Ángel Manuel Rodriquez, The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Me-The Closing of the Cosmic Conflict: Role of the Three Angels’ Me-
ssages. ssages. Nepublikovaný rukopis, s. 27)Nepublikovaný rukopis, s. 27)

Otázky k rozhovoru
1.  Přemýšlejte o neuvěřitelné moci Boha, Stvořitele a Udržovatele celého vesmíru. Vůbec 

nedokážeme pochopit myšlenku nekonečného vesmíru; jak bychom potom mohli začít 
chápat jeho Stvořitele? Zamyslete se nad tím, jak neskonale nás převyšuje po všech 
stránkách. A tento Bůh nás jednoho dne bude soudit? Jak nám tyto skutečnosti pomá-
hají porozumět myšlence „bát se Boha“ a co to znamená? 

2.  Jak se můžeme vyhnout zákonictví, mluvíme-li o biblických konceptech svatosti a ví-
tězství? Proč musíme vždy pamatovat na to, že to bylo Kristovo vítězství pro nás na kří-
ži, které jediné zůstává základem naší naděje na spasení, bez ohledu na naše vítězství 
(nebo často i selhání)?

3.  Proč i přes všechna zaslíbení vítězství nad hříchem často selháváme a nežijeme tak 
spravedlivě, jak žil sám Ježíš, přestože nám slíbil, že bychom mohli žít jako on? Jaké 
naše chyby způsobují, že v nás Bůh nemůže vykonat dílo, které zaslíbil?
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