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Týden od 23. do 29. dubnaLekce Lekce 5

5

Dobrá zpráva o soudu
Texty na tento týden
Zj 14,7; Ž 51,3–6; Zj 20,12; Da 7,9.14.26; Zj 4,2–4; Zj 5,1–12

Základní verš
„Volal [anděl] 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)

Mluví-li Bible o něčem velmi jasně, je to skutečnost, že Bůh je Bohem soudu a že dříve Mluví-li Bible o něčem velmi jasně, je to skutečnost, že Bůh je Bohem soudu a že dříve 
nebo později Bůh přijde a jako „soudce vší země“ (Gn 18,25; viz také Ž 58,12; 94,2 a 98,9) v té nebo později Bůh přijde a jako „soudce vší země“ (Gn 18,25; viz také Ž 58,12; 94,2 a 98,9) v té 
či oné formě vykoná soud – ten soud, který zde a nyní tak velmi chybí. Jak napsal apoštol či oné formě vykoná soud – ten soud, který zde a nyní tak velmi chybí. Jak napsal apoštol 
Pavel: „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu“ (Ř 14,12).Pavel: „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu“ (Ř 14,12).

Pro mnohé je to děsivá představa. Musíme se sami za sebe zodpovídat před Bohem, který Pro mnohé je to děsivá představa. Musíme se sami za sebe zodpovídat před Bohem, který 
zná nejhlubší tajemství: „Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zná nejhlubší tajemství: „Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či 
zlé“ (Kaz 12,14).zlé“ (Kaz 12,14).

Soud však nakonec odhaluje Boží dobrotu a milost. Ukazuje, že Bůh je spravedlivý a mi-Soud však nakonec odhaluje Boží dobrotu a milost. Ukazuje, že Bůh je spravedlivý a mi-
losrdný v tom, jak zachází s celým svým stvořením – nejen se spasenými, ale i s těmi, kdo se losrdný v tom, jak zachází s celým svým stvořením – nejen se spasenými, ale i s těmi, kdo se 
rozhodli proti němu.rozhodli proti němu.

Tento týden se budeme věnovat hlubším tématům soudu v souvislosti s velkým sporem Tento týden se budeme věnovat hlubším tématům soudu v souvislosti s velkým sporem 
zuřícím ve vesmíru. Zaměříme se zejména na to, co se stane, když samotný Boží věrný lid zuřícím ve vesmíru. Zaměříme se zejména na to, co se stane, když samotný Boží věrný lid 
bude čelit nevyhnutelnému „budoucímu soudu“ (Sk 24,25).bude čelit nevyhnutelnému „budoucímu soudu“ (Sk 24,25).

Osnova lekce
První anděl vyzývá svět, aby se „bál“ Boha a „vzdal mu čest“, protože přišla hodina jeho První anděl vyzývá svět, aby se „bál“ Boha a „vzdal mu čest“, protože přišla hodina jeho 

soudu. V této lekci se blíže podíváme na to, o jaký soud jde, jak zapadá do poselství „věčného soudu. V této lekci se blíže podíváme na to, o jaký soud jde, jak zapadá do poselství „věčného 
evangelia“ a co nám říká o Boží lásce a milosti.evangelia“ a co nám říká o Boží lásce a milosti.
•  Zj 14,7; Ž 51,3–6: Soud jako součást poselství evangelia (neděle)•  Zj 14,7; Ž 51,3–6: Soud jako součást poselství evangelia (neděle)
•  Zj 20,12; Ř 6,23: Soud a nezasloužená milost (pondělí)•  Zj 20,12; Ř 6,23: Soud a nezasloužená milost (pondělí)
•  Da 7: Soud a Boží vítězství nad zlem (úterý)•  Da 7: Soud a Boží vítězství nad zlem (úterý)
•  Zj 4,2–4: Soud a ujištění o naší záchraně (středa)•  Zj 4,2–4: Soud a ujištění o naší záchraně (středa)
•  Zj 5,1–3: Soud a náš zachránce Ježíš (čtvrtek)•  Zj 5,1–3: Soud a náš zachránce Ježíš (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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VÝZNAM HODINY SOUDU
3Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěr-
nosti, 4moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! 5Doznávám se ke svým 
nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. 6Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co 
je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. (Ž 51,3–6)

Osobní studium

Poslední kniha Bible, Zjevení Jana, se zamě-Poslední kniha Bible, Zjevení Jana, se zamě-
řuje na vyvrcholení odvěkého sporu mezi řuje na vyvrcholení odvěkého sporu mezi 
dobrem a zlem. Lucifer, vzbouřený anděl, dobrem a zlem. Lucifer, vzbouřený anděl, 
zpochybnil Boží spravedlnost, čestnost zpochybnil Boží spravedlnost, čestnost 
a moudrost. Tvrdil, že Bůh nespravedlivě a moudrost. Tvrdil, že Bůh nespravedlivě 
a nečestně spravuje vesmír. O závěrečném a nečestně spravuje vesmír. O závěrečném 
soudu se mluví v knize Zjevení způsobem, soudu se mluví v knize Zjevení způsobem, 
který ukazuje, že soud stojí v samotném který ukazuje, že soud stojí v samotném 
centru konfliktu o Boží charakter.centru konfliktu o Boží charakter.

Zjevení 14,7 zní: „Bojte se Boha a vzdejte Zjevení 14,7 zní: „Bojte se Boha a vzdejte 
mu čest, neboť nastala hodina jeho sou-mu čest, neboť nastala hodina jeho sou-
du; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, du; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, 
zemi, moře i prameny vod.“ Proč je důleži-zemi, moře i prameny vod.“ Proč je důleži-
té, že hned po zaznění zprávy o „věčném té, že hned po zaznění zprávy o „věčném 
evangeliu“ mluví poselství prvního anděla evangeliu“ mluví poselství prvního anděla 
i o Božím soudu? Co mají společného „věčné i o Božím soudu? Co mají společného „věčné 
evangelium“ a Boží soud? evangelium“ a Boží soud? 

Obě části poselství prvního anděla – evan-Obě části poselství prvního anděla – evan-
gelium a soud – jsou neoddělitelně propojeny. gelium a soud – jsou neoddělitelně propojeny. 
Kdyby nebylo „věčného evangelia“, neměli Kdyby nebylo „věčného evangelia“, neměli 
bychom žádnou naději obstát u soudu. Jak bychom žádnou naději obstát u soudu. Jak 

uvidíme, je „věčné evangelium“ naší uvidíme, je „věčné evangelium“ naší jedinou jedinou 
nadějí. Není pochyb o tom, že oznámení sou-nadějí. Není pochyb o tom, že oznámení sou-
du je součástí evangelia.du je součástí evangelia.

Během tohoto soudu nepadlé světy uvidí, Během tohoto soudu nepadlé světy uvidí, 
že Bůh udělal všechno pro to, aby zachránil že Bůh udělal všechno pro to, aby zachránil 
každého člověka. Tento soud odhaluje Boží každého člověka. Tento soud odhaluje Boží 
spravedlnost a milosrdenství. Podává svě-spravedlnost a milosrdenství. Podává svě-
dectví o jeho lásce a zákonu. Mluví o Boží dectví o jeho lásce a zákonu. Mluví o Boží 
milosti zachraňovat a jeho moci vysvobo-milosti zachraňovat a jeho moci vysvobo-
zovat.zovat.

Soud je součástí konečného Božího řeše-Soud je součástí konečného Božího řeše-
ní problému hříchu. Ve velkém sporu mezi ní problému hříchu. Ve velkém sporu mezi 
dobrem a zlem ve vesmíru odpověděl Bůh dobrem a zlem ve vesmíru odpověděl Bůh 
na satanova obvinění na kříži. U soudu však na satanova obvinění na kříži. U soudu však 
objasňuje, že udělal vše, co bylo v jeho moci, objasňuje, že udělal vše, co bylo v jeho moci, 
aby nás přivedl ke kříži a zachránil.aby nás přivedl ke kříži a zachránil.

Budou otevřeny nebeské detailní, přes-Budou otevřeny nebeské detailní, přes-
né a podrobné záznamy (viz Da 7,10). Jsme né a podrobné záznamy (viz Da 7,10). Jsme 
Bohu tak vzácní, že se celý vesmír zastaví, Bohu tak vzácní, že se celý vesmír zastaví, 
aby posoudil rozhodnutí, která jsme učinili aby posoudil rozhodnutí, která jsme učinili 
jako odpověď na působení Ducha svatého jako odpověď na působení Ducha svatého 
a vykoupení, které nám nabídl zdarma Kris-a vykoupení, které nám nabídl zdarma Kris-
tus na kříži Golgoty.tus na kříži Golgoty.

Pozorně si prostuduj text Ž 51,3–6 a soustřeď se zejména na verš 6. Jak ti tento text pomá-
há objasnit význam a cíl soudu? V čem je tento pohled důležitý?

AplikaceAplikace
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BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ A SOUD

Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna 
kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch 
knihách. (Zj 20,12)

Osobní studium

Kříž i soud odhalují Boží milosrdenství Kříž i soud odhalují Boží milosrdenství 
a Boží spravedlnost. Přestoupení zákona a Boží spravedlnost. Přestoupení zákona 
vyžaduje smrt hříšníka. Spravedlnost pro-vyžaduje smrt hříšníka. Spravedlnost pro-
hlašuje: „Mzdou hříchu je smrt.“ Milosrden-hlašuje: „Mzdou hříchu je smrt.“ Milosrden-
ství odpovídá: „Darem Boží milosti je život ství odpovídá: „Darem Boží milosti je život 
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Ř 6,23).věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Ř 6,23). 
Pokud by se Boží zákon mohl změnit nebo Pokud by se Boží zákon mohl změnit nebo 
zrušit, bylo by zcela zbytečné, aby Ježíš ze-zrušit, bylo by zcela zbytečné, aby Ježíš ze-
mřel. Kristova smrt potvrzuje věčnou pova-mřel. Kristova smrt potvrzuje věčnou pova-
hu zákona, na němž je založen soud.hu zákona, na němž je založen soud.

Co nám úvodní text (Zj 20,12) říká o tom, Co nám úvodní text (Zj 20,12) říká o tom, 
jak jsme souzeni? Jak souvisí naše dobré jak jsme souzeni? Jak souvisí naše dobré 
skutky s naším spasením? skutky s naším spasením? 

Naše skutky projevují, jak se rozhoduje-Naše skutky projevují, jak se rozhoduje-
me a zda věříme Bohu. Apoštol Pavel píše: me a zda věříme Bohu. Apoštol Pavel píše: 
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení 
není z vás, je to Boží dar; není z vašich skut-není z vás, je to Boží dar; není z vašich skut-
ků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Ef 2,8.9). ků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Ef 2,8.9). 
Ale když nás Kristus zachrání, změní nás. Ale když nás Kristus zachrání, změní nás. 
„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni „Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni 
k tomu, abychom konali dobré skutky, které k tomu, abychom konali dobré skutky, které 
nám Bůh připravil“ (Ef 2,10).    nám Bůh připravil“ (Ef 2,10).    

Dobré skutky, které konáme v moci Du-Dobré skutky, které konáme v moci Du-
cha svatého, nás nespasí. Jsou však svědec-cha svatého, nás nespasí. Jsou však svědec-

tvím o opravdovosti naší víry. Boží soud tvím o opravdovosti naší víry. Boží soud 
odhaluje veškerou přetvářku, pokrytectví, odhaluje veškerou přetvářku, pokrytectví, 
lež a proniká až do samotné hloubky našeho lež a proniká až do samotné hloubky našeho 
bytí. Když Ellen G. Whiteová popisuje, jaké bytí. Když Ellen G. Whiteová popisuje, jaké 
postavení máme před Bohem u soudu, vy-postavení máme před Bohem u soudu, vy-
jadřuje tento působivý pohled na propojení jadřuje tento působivý pohled na propojení 
evangelia a soudu.evangelia a soudu.

„Boží lid je představen tak, že stojí před „Boží lid je představen tak, že stojí před 
Pánem ve špinavém rouchu. Tato skutečnost Pánem ve špinavém rouchu. Tato skutečnost 
by měla vést k pokoře a hlubokému zkoumá-by měla vést k pokoře a hlubokému zkoumá-
ní srdce všech, kteří vyznávají jeho jméno. ní srdce všech, kteří vyznávají jeho jméno. 
Ti, kteří svou duši skutečně očišťují životem Ti, kteří svou duši skutečně očišťují životem 
v pravdě, budou pokorní. Čím důkladněji v pravdě, budou pokorní. Čím důkladněji 
budou zkoumat neposkvrněný charakter budou zkoumat neposkvrněný charakter 
Krista, tím silnější bude jejich touha podobat Krista, tím silnější bude jejich touha podobat 
se jeho obrazu a tím méně čistoty a svatosti se jeho obrazu a tím méně čistoty a svatosti 
budou vidět v sobě. Ano, máme si uvědomo-budou vidět v sobě. Ano, máme si uvědomo-
vat svůj hříšný stav. Zároveň však máme vat svůj hříšný stav. Zároveň však máme 
v otázce spásy důvěřovat Kristu jako naší v otázce spásy důvěřovat Kristu jako naší 
spravedlnosti, našemu posvěcení a našemu spravedlnosti, našemu posvěcení a našemu 
vykoupení. Sami nemáme jak odpovědět vykoupení. Sami nemáme jak odpovědět 
na satanova obvinění proti nám. Pouze Kris-na satanova obvinění proti nám. Pouze Kris-
tus může být naším účinným Obhájcem. On tus může být naším účinným Obhájcem. On 
je schopen umlčet žalobce argumenty, které je schopen umlčet žalobce argumenty, které 
nejsou založeny na našich zásluhách, ale nejsou založeny na našich zásluhách, ale 
na jeho vlastních.“ (5T 471.472)na jeho vlastních.“ (5T 471.472)

Jak předchozí citát popisuje skutečnost, že nelze oddělovat evangelium a soud? Jakou 
naději si můžeš vzít z tohoto spojení?

AplikaceAplikace



| 35  

5 | Dobrá zpráva o souduÚt | 25. dubna

VELKOLEPÁ SCÉNA
9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho 
hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. 10Řeka ohnivá proudila 
a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl 
soud a byly otevřeny knihy. [...] 13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel 
jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. 14A byla mu dána vladařská moc, 
sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je 
moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ [...] 26avšak zasedne soud a vladař-
skou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben. 27Království, vladařská moc a velikost 
všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude 
království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.“ (Da 7,9.10.13.14.26.27)

Osobní studium

Prorocké knihy Daniel a Zjevení společně Prorocké knihy Daniel a Zjevení společně 
ukazují události odehrávající se v posled-ukazují události odehrávající se v posled-
ních dnech dějin země. Kniha Zjevení ozna-ních dnech dějin země. Kniha Zjevení ozna-
muje, že přišla hodina Božího soudu. Kniha muje, že přišla hodina Božího soudu. Kniha 
Daniel odhaluje, kdy soud začal.Daniel odhaluje, kdy soud začal.

V Da 7 Bůh zjevil prorokovi dějiny světa. V Da 7 Bůh zjevil prorokovi dějiny světa. 
Království přicházejí a odcházejí. Mocnos-Království přicházejí a odcházejí. Mocnos-
ti utlačují Boží lid. Po popisu Babylóna, ti utlačují Boží lid. Po popisu Babylóna, 
Médo-Persie, Řecka, Říma, rozpadu Řím-Médo-Persie, Řecka, Říma, rozpadu Řím-
ské říše a pronásledování církve během ské říše a pronásledování církve během 
1260 let (Da 7,25; viz také Zj 12 ,6.14) Bůh 1260 let (Da 7,25; viz také Zj 12 ,6.14) Bůh 
zaměřuje Danielovu pozornost na slav-zaměřuje Danielovu pozornost na slav-
nou nebeskou událost, která dá zase vše nou nebeskou událost, která dá zase vše 
do pořádku. Prorok přechází od pozorová-do pořádku. Prorok přechází od pozorová-
ní vzestupů a pádů království a mocnos-ní vzestupů a pádů království a mocnos-
tí země utiskujících věrné až k trůnnímu tí země utiskujících věrné až k trůnnímu 
sálu vesmíru a k Božímu soudu, kdy Bůh sálu vesmíru a k Božímu soudu, kdy Bůh 
napraví každou křivdu a nastolí své věčné napraví každou křivdu a nastolí své věčné 
království spravedlnosti.království spravedlnosti.

V prorockém vidění Bůh vzal Daniela V prorockém vidění Bůh vzal Daniela 
z chaosu a nepřátelství na zemi do slávy z chaosu a nepřátelství na zemi do slávy 

nebeské svatyně a na zasedání nejvyššího nebeské svatyně a na zasedání nejvyššího 
soudu vesmíru. Tam Kristus, právoplatný soudu vesmíru. Tam Kristus, právoplatný 
vládce tohoto světa, převezme od svého vládce tohoto světa, převezme od svého 
Otce království, které mu právem náleží.Otce království, které mu právem náleží.

Prostuduj si znovu úvodní text. Co Daniel Prostuduj si znovu úvodní text. Co Daniel 
popisuje ve verších Da 7,9.10.13? Jaký je koneč-popisuje ve verších Da 7,9.10.13? Jaký je koneč-
ný výsledek soudu podle Da 7,14.26.27?ný výsledek soudu podle Da 7,14.26.27?

V nebeské soudní síni se rozhoduje V nebeské soudní síni se rozhoduje 
o osudu celého lidstva. Právo a pravda o osudu celého lidstva. Právo a pravda 
zvítězí. Zavládne spravedlnost. Toto je zvítězí. Zavládne spravedlnost. Toto je 
jedna z nejúžasnějších a nejúchvatnějších jedna z nejúžasnějších a nejúchvatnějších 
scén v celém Písmu. A dobrou zprávou je, scén v celém Písmu. A dobrou zprávou je, 
že vše končí velmi dobře i pro věrný Boží že vše končí velmi dobře i pro věrný Boží 
lid, který je zahalený v Kristově sprave-lid, který je zahalený v Kristově sprave-
dlnosti.dlnosti.

Ježíš v přítomnosti celého vesmíru při-Ježíš v přítomnosti celého vesmíru při-
chází ke svému nebeskému Otci. Nebes-chází ke svému nebeskému Otci. Nebes-
ké bytosti jsou rozestavěny kolem Božího ké bytosti jsou rozestavěny kolem Božího 
trůnu. Celý vesmír nepadlých bytostí stojí trůnu. Celý vesmír nepadlých bytostí stojí 
v úžasu před touto soudní scénou. Kon-v úžasu před touto soudní scénou. Kon-
flikt, který probíhal během dlouhého a bo-flikt, který probíhal během dlouhého a bo-
lestného období, brzy skončí. Zápas o trůn lestného období, brzy skončí. Zápas o trůn 
vesmíru je rozhodnutý. vesmíru je rozhodnutý. 

Daniel měl pravdu o říších, které povstávaly a upadaly, přesně jak předpovídalo jeho 
proroctví. Proč nám tato skutečnost pomáhá důvěřovat Božímu slovu v tom, co říká o po-
sledním, „věčném království“, které nikdy „nepomine“?

AplikaceAplikace
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ZÁBLESK NEBE
2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo, 3kdo byl na po-
hled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová. 4Okolo toho trůnu čtyřiadva-
cet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách 
koruny ze zlata. (Zj 4,2–4)

Osobní studium

Ve Zjevení 4. kapitole Jan vidí otevřené Ve Zjevení 4. kapitole Jan vidí otevřené 
„dveře do nebe“ a dostává pozvání: „Pojď „dveře do nebe“ a dostává pozvání: „Pojď 
sem, a ukážu ti, co se má stát potom“ (Zj 4,1). sem, a ukážu ti, co se má stát potom“ (Zj 4,1). 
Ježíš pozval apoštola, aby nahlédl do nebes-Ježíš pozval apoštola, aby nahlédl do nebes-
ké svatyně a viděl scény velkého sporu mezi ké svatyně a viděl scény velkého sporu mezi 
dobrem a zlem. S Janem se můžeme i my dobrem a zlem. S Janem se můžeme i my 
podívat těmi otevřenými dveřmi a spatřit podívat těmi otevřenými dveřmi a spatřit 
věčný plán spásy. Před našima očima se věčný plán spásy. Před našima očima se 
odvíjejí ty nejdůležitější události velkého odvíjejí ty nejdůležitější události velkého 
sporu mezi dobrem a zlem. sporu mezi dobrem a zlem. 

Jaké podobnosti s popisem soudu v Da 7 Jaké podobnosti s popisem soudu v Da 7 
najdeme v úvodním textu (Zj 4,2–4)?najdeme v úvodním textu (Zj 4,2–4)?

Zjevně jde o scénu z trůnního sálu. Bůh Zjevně jde o scénu z trůnního sálu. Bůh 
Otec sedí na trůnu obklopen nebeskými Otec sedí na trůnu obklopen nebeskými 
bytostmi. Hromy a blesky symbolizují Boží bytostmi. Hromy a blesky symbolizují Boží 
soudy. Ve Zj 4,4 si všimněme, že kolem Bo-soudy. Ve Zj 4,4 si všimněme, že kolem Bo-
žího trůnu je přítomno čtyřiadvacet starců žího trůnu je přítomno čtyřiadvacet starců 
neboli starších (ČSP).neboli starších (ČSP).

Kdo je těchto dvacet čtyři starších? Kdo je těchto dvacet čtyři starších? 
Ve starověkém Izraeli bylo v levitském Ve starověkém Izraeli bylo v levitském 
kněžství čtyřiadvacet oddělení. Tito kněží kněžství čtyřiadvacet oddělení. Tito kněží 
zastupovali lid před Bohem. V 1Pt 2,9 apo-zastupovali lid před Bohem. V 1Pt 2,9 apo-

štol prohlašuje, že novozákonní věřící jsou štol prohlašuje, že novozákonní věřící jsou 
„rod vyvolený“, „královské kněžstvo“ a „ná-„rod vyvolený“, „královské kněžstvo“ a „ná-
rod svatý“. Těchto čtyřiadvacet starších by rod svatý“. Těchto čtyřiadvacet starších by 
tak mohlo představovat všechny vykou-tak mohlo představovat všechny vykou-
pené, kteří se jednoho dne budou radovat pené, kteří se jednoho dne budou radovat 
kolem Božího trůnu. Mohou také předsta-kolem Božího trůnu. Mohou také předsta-
vovat ty, kdo byli vzkříšeni při Kristově vovat ty, kdo byli vzkříšeni při Kristově 
vzkříšení a spolu s ním vystoupili do nebe vzkříšení a spolu s ním vystoupili do nebe 
(Mt 27,52, Ef 4,7.8). (Mt 27,52, Ef 4,7.8). 

Tak či onak, je to dobrá zpráva. Kolem Bo-Tak či onak, je to dobrá zpráva. Kolem Bo-
žího trůnu jsou někteří vykoupení ze země. žího trůnu jsou někteří vykoupení ze země. 
Čelili pokušením stejně jako my. Díky Kris-Čelili pokušením stejně jako my. Díky Kris-
tově milosti a moci Ducha svatého zvítězili. tově milosti a moci Ducha svatého zvítězili. 
Jsou oblečeni v „bílém rouchu“, které předsta-Jsou oblečeni v „bílém rouchu“, které předsta-
vuje Kristovu spravedlnost, přikrývající jejich vuje Kristovu spravedlnost, přikrývající jejich 
hříchy. Na hlavě mají zlatou korunu, která hříchy. Na hlavě mají zlatou korunu, která 
symbolizuje jejich vítězství v boji se zlem. Jsou symbolizuje jejich vítězství v boji se zlem. Jsou 
součástí nebeské královské rodiny věřících.součástí nebeské královské rodiny věřících.

Vidíme trůn v nebi, na kterém sedí Bůh. Vidíme trůn v nebi, na kterém sedí Bůh. 
Kolem trůnu jsou nebeské bytosti a brzy celé Kolem trůnu jsou nebeské bytosti a brzy celé 
nebe začne zpívat a chvála mohutní stále více: nebe začne zpívat a chvála mohutní stále více: 
„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, „Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, 
čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou 
vůlí všechno povstalo a jest“ (Zj 4,11).vůlí všechno povstalo a jest“ (Zj 4,11).

Co cítíš, když čteš obrazy popsané v dnešních verších? V čem posilují tvou víru?

AplikaceAplikace
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JEŽÍŠ JE HODEN
8A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Berán-
kem; kaž dý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího 
lidu. 9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl 
obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras 10a učinil je 
královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ 11A viděl jsem, jak kolem 
trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisí ce; 12slyšel 
jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, 
moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ (Zj 5,8–12)

Osobní studium

V textu Zj 5,1–5 opět vidíme trůn. Poprvé V textu Zj 5,1–5 opět vidíme trůn. Poprvé 
vidíme popsanou knihu. Je zapečetěna sed-vidíme popsanou knihu. Je zapečetěna sed-
mi pečetěmi a nikdo na nebi ani na zemi ji mi pečetěmi a nikdo na nebi ani na zemi ji 
nemůže otevřít. Nebeské bytosti se chvějí. nemůže otevřít. Nebeské bytosti se chvějí. 
Problém je vážný. U konečného soudu ne-Problém je vážný. U konečného soudu ne-
může zastupovat lidstvo žádná andělská může zastupovat lidstvo žádná andělská 
bytost. Jan pláče, protože nikdo nemůže bytost. Jan pláče, protože nikdo nemůže 
knihu otevřít. Potom jeden ze starších, je-knihu otevřít. Potom jeden ze starších, je-
den z těch, kdo byli vykoupeni ze země, říká den z těch, kdo byli vykoupeni ze země, říká 
slova, která Jana povzbudí. Ježíš, Beránek slova, která Jana povzbudí. Ježíš, Beránek 
Boží, je hoden knihu otevřít.Boží, je hoden knihu otevřít.

Jan vidí konečné řešení problému hříchu Jan vidí konečné řešení problému hříchu 
(Zj 5,5). Zde zestárlý apoštol poznává jediný (Zj 5,5). Zde zestárlý apoštol poznává jediný 
způsob, jak někdo může vynést soud před způsob, jak někdo může vynést soud před 
Božím trůnem.Božím trůnem.

„Ale jeden ze starců mi řekl: ‚Neplač. Hle, „Ale jeden ze starců mi řekl: ‚Neplač. Hle, 
zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Da-zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Da-
vidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapeče-vidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapeče-
těnou.‘ Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi těnou.‘ Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi 
trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí 
Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů 
a sedm očí, což je sedmero duchů Božích a sedm očí, což je sedmero duchů Božích 
vyslaných do celého světa“ (Zj 5,5.6).vyslaných do celého světa“ (Zj 5,5.6).

Jak podle úvodních veršů (Zj 5,8–12) re-Jak podle úvodních veršů (Zj 5,8–12) re-
aguje celé nebe na oznámení, že Ježíš je ho-aguje celé nebe na oznámení, že Ježíš je ho-
den knihu u soudu otevřít, rozlomit pečetě den knihu u soudu otevřít, rozlomit pečetě 
a vykoupit nás?a vykoupit nás?

Ježíš, Beránek Boží, který obětoval svůj Ježíš, Beránek Boží, který obětoval svůj 
život za spásu celého lidstva, bere u sou-život za spásu celého lidstva, bere u sou-
du knihu a otevírá ji. Celé nebe propukne du knihu a otevírá ji. Celé nebe propukne 
v nadšené chvále. Ježíšovo vítězství nad v nadšené chvále. Ježíšovo vítězství nad 
satanovými pokušeními, smrt na kříži Gol-satanovými pokušeními, smrt na kříži Gol-
goty, vzkříšení a velekněžská služba dává goty, vzkříšení a velekněžská služba dává 
spasení všem, kteří se vírou rozhodnou při-spasení všem, kteří se vírou rozhodnou při-
jmout nabízenou milost. Soud je pro Boží lid jmout nabízenou milost. Soud je pro Boží lid 
neuvěřitelně dobrou zprávou. Mluví o konci neuvěřitelně dobrou zprávou. Mluví o konci 
vlády hříchu a vysvobození Božího lidu.vlády hříchu a vysvobození Božího lidu.

Může být něco povzbudivějšího? Ježíš Může být něco povzbudivějšího? Ježíš 
stojí u soudu na našem místě. Jeho doko-stojí u soudu na našem místě. Jeho doko-
nalý a spravedlivý život nás přikrývá. Jeho nalý a spravedlivý život nás přikrývá. Jeho 
spravedlnost působí v nás, aby nás učinila spravedlnost působí v nás, aby nás učinila 
novými. Jeho milost nám odpouští, promě-novými. Jeho milost nám odpouští, promě-
ňuje nás a dává nám sílu žít zbožný život.ňuje nás a dává nám sílu žít zbožný život.

Nemusíme se bát. Ježíš místo nás stojí Nemusíme se bát. Ježíš místo nás stojí 
u soudu a mocnosti zla jsou poraženy. Soud u soudu a mocnosti zla jsou poraženy. Soud 
„byl předán svatým Nejvyššího“ (Da 7,22). „byl předán svatým Nejvyššího“ (Da 7,22). 
Cílem soudu není zjistit, jak jsme špatní, ale Cílem soudu není zjistit, jak jsme špatní, ale 
ukázat, jak dobrý je Bůh.ukázat, jak dobrý je Bůh.

Znovu uvažuj o velké naději, která pro nás vyplývá z nebeského soudu: Ježíš je náš Zá-
stupce. Proč je to naše jediná naděje?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Duch prorocký nám dává důležitý pohled na Boží lid v posledních dnech, v době soudu Duch prorocký nám dává důležitý pohled na Boží lid v posledních dnech, v době soudu 

a konce světa.a konce světa.
„Jejich jedinou nadějí je Boží milosrdenství a jejich jedinou záštitou je modlitba. Jako „Jejich jedinou nadějí je Boží milosrdenství a jejich jedinou záštitou je modlitba. Jako 

Jozue prosil anděla, tak církev ostatků bude se zlomeným srdcem a upřímnou vírou prosit Jozue prosil anděla, tak církev ostatků bude se zlomeným srdcem a upřímnou vírou prosit 
o odpuštění a vysvobození prostřednictvím Ježíše, svého Obhájce. Jsou si naprosto vědomi o odpuštění a vysvobození prostřednictvím Ježíše, svého Obhájce. Jsou si naprosto vědomi 
hříšnosti svého života, vnímají svou slabost a nehodnost a při pohledu na sebe by měli hříšnosti svého života, vnímají svou slabost a nehodnost a při pohledu na sebe by měli 
důvod si zoufat. Pokušitel je připraven je obvinit, tak jak odporoval Jozuovi. Poukazuje důvod si zoufat. Pokušitel je připraven je obvinit, tak jak odporoval Jozuovi. Poukazuje 
na jejich špinavý oděv a na jejich charakterové chyby. Připomíná jejich slabost a pošetilost, na jejich špinavý oděv a na jejich charakterové chyby. Připomíná jejich slabost a pošetilost, 
jejich hříchy nevděčnosti i to, že nejsou podobní Kristu, a tím zneucťují svého Vykupitele. jejich hříchy nevděčnosti i to, že nejsou podobní Kristu, a tím zneucťují svého Vykupitele. 
[…] Boží lid se v mnoha ohledech velmi provinil. Satan přesně zná hříchy, ke kterým je svedl, […] Boží lid se v mnoha ohledech velmi provinil. Satan přesně zná hříchy, ke kterým je svedl, 
a představuje je v tom nejhorším světle, když prohlašuje: ‚Copak Bůh vyžene mě a mé anděly a představuje je v tom nejhorším světle, když prohlašuje: ‚Copak Bůh vyžene mě a mé anděly 
ze své přítomnosti, a přitom odmění ty, kteří se provinili stejnými hříchy? Ty Pane, to ve své ze své přítomnosti, a přitom odmění ty, kteří se provinili stejnými hříchy? Ty Pane, to ve své 
spravedlnosti nemůžeš udělat. Tvůj trůn neobstojí ve spravedlnosti a soudu. Spravedlnost spravedlnosti nemůžeš udělat. Tvůj trůn neobstojí ve spravedlnosti a soudu. Spravedlnost 
požaduje, aby byl nad nimi vynesen rozsudek.‘ Ale i když Kristovi následovníci zhřešili, požaduje, aby byl nad nimi vynesen rozsudek.‘ Ale i když Kristovi následovníci zhřešili, 
nedali se ovládnout zlem. Odložili své hříchy a v pokoře a kajícnosti hledali Pána. Samotný nedali se ovládnout zlem. Odložili své hříchy a v pokoře a kajícnosti hledali Pána. Samotný 
božský Obhájce se za ně přimlouvá. Ten, který byl jejich nevděčností nejvíc potupen, ten, božský Obhájce se za ně přimlouvá. Ten, který byl jejich nevděčností nejvíc potupen, ten, 
který zná jejich hříchy a také jejich pokání, prohlašuje: ‚Pán tě pokárej, satane. Já jsem dal který zná jejich hříchy a také jejich pokání, prohlašuje: ‚Pán tě pokárej, satane. Já jsem dal 
svůj život za tyto duše. Jsou vyryty na dlaních mých rukou.‘“ (5T 473.474)svůj život za tyto duše. Jsou vyryty na dlaních mých rukou.‘“ (5T 473.474)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak poznání, že „nastala hodina jeho soudu“, ovlivňuje náš každodenní život? Pokud je 

většina z nás upřímná, asi bychom řekli, že příliš ne, že? Jak se můžeme změnit?
2.  Proč je soud dobrou zprávou, ne špatnou? Ve třídě mluvte o Ježíšově práci pro nás 

u soudu. Jak nás může toto vědomí motivovat k věrnosti, když víme, že jen díky tomu, 
co pro nás udělal a dělá i dnes, můžeme mít naději na spasení? 

3.  Uvažujte více o myšlence soudu, který odhaluje vesmíru Boží charakter. Jak tato myš-
lenka zapadá do celého scénáře velkého sporu?
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