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Týden od 14. do 20. květnaLekce Lekce 8

8

Sobota a čas konce
Texty na tento týden
Jk 2,8–13; Dt 5,12–15; Ž 33,6.9; Zj 14; 2Pt 3,13; Zj 21,1

Základní verš
„Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevy-
stižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž 
vše stvořil...“ (Ef 3,8.9)

Podstatou lidské důstojnosti je to, že jsme všichni stvořeni. Stvořil nás Bůh a tato skuteč-Podstatou lidské důstojnosti je to, že jsme všichni stvořeni. Stvořil nás Bůh a tato skuteč-
nost dává hodnotu každé lidské bytosti. Nenarozené dítě v matčině lůně, kvadruplegický nost dává hodnotu každé lidské bytosti. Nenarozené dítě v matčině lůně, kvadruplegický 
teenager, mladý dospělý s Downovým syndromem nebo babička postižená Alzheimerovou teenager, mladý dospělý s Downovým syndromem nebo babička postižená Alzheimerovou 
chorobou – ti všichni mají pro Boha nekonečně velkou hodnotu. Bůh je jejich Otec a oni jsou chorobou – ti všichni mají pro Boha nekonečně velkou hodnotu. Bůh je jejich Otec a oni jsou 
jeho synové a dcery. „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, jeho synové a dcery. „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, 
a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich 
závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jed-závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jed-
noho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí noho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí 
i hranice lidských sídel“ (Sk 17,24–26).i hranice lidských sídel“ (Sk 17,24–26).

Máme společné dědictví, patříme do jedné rodiny. Jsme bratři a sestry, které zformoval Máme společné dědictví, patříme do jedné rodiny. Jsme bratři a sestry, které zformoval 
tentýž Bůh. On nám dal podobu a vdechl nám život. Stvoření poskytuje každému z nás tentýž Bůh. On nám dal podobu a vdechl nám život. Stvoření poskytuje každému z nás 
skutečný pocit vlastní hodnoty. Když se geny a chromozomy spojily a vytvořily jedinečnou skutečný pocit vlastní hodnoty. Když se geny a chromozomy spojily a vytvořily jedinečnou 
biologickou strukturu tvé osobnosti, Bůh o tom věděl a využil toho ke tvému stvoření. V ce-biologickou strukturu tvé osobnosti, Bůh o tom věděl a využil toho ke tvému stvoření. V ce-
lém vesmíru není nikdo stejný jako ty. Jsi jedinečný, osobitý, vzácný. Jsi bytost tak nesmírné lém vesmíru není nikdo stejný jako ty. Jsi jedinečný, osobitý, vzácný. Jsi bytost tak nesmírné 
hodnoty, že Bůh, který stvořil vesmír, vzal na sebe naše smrtelné tělo a obětoval se za tebe hodnoty, že Bůh, který stvořil vesmír, vzal na sebe naše smrtelné tělo a obětoval se za tebe 
a tvé hříchy!a tvé hříchy!

Osnova lekce 
V centru pozornost osmé lekce je „sobota“, den, který už při stvoření Bůh oddělil jako jedi-V centru pozornost osmé lekce je „sobota“, den, který už při stvoření Bůh oddělil jako jedi-

nečný a svatý, jak to připomíná i Desatero. Lekce otevře téma soboty ve světle poselství tří nečný a svatý, jak to připomíná i Desatero. Lekce otevře téma soboty ve světle poselství tří 
andělů, kteří vedou k úctě a respektu vůči Stvořiteli v každé době, obzvláště v závěru dějin.andělů, kteří vedou k úctě a respektu vůči Stvořiteli v každé době, obzvláště v závěru dějin.
•  Zj 14,7; Ř 14,10: Náš respekt vůči Soudci a Stvořiteli (neděle)•  Zj 14,7; Ř 14,10: Náš respekt vůči Soudci a Stvořiteli (neděle)
•  Gn 2,1–3: Sobota – připomínka našeho původu a Stvořitele (pondělí)•  Gn 2,1–3: Sobota – připomínka našeho původu a Stvořitele (pondělí)
•  Ž 33,6–9; Žd 11,3: Odmítnutí stvoření – odmítnutí soboty (úterý)•  Ž 33,6–9; Žd 11,3: Odmítnutí stvoření – odmítnutí soboty (úterý)
•  Zj 14,7.9.12: Výzva k respektování Božího zákona (středa)•  Zj 14,7.9.12: Výzva k respektování Božího zákona (středa)
•  Iz 66,23: Sobota – předchuť obnoveného světa (čtvrtek)•  Iz 66,23: Sobota – předchuť obnoveného světa (čtvrtek)
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Ne | 14. května

SOUD, STVOŘENÍ A ZODPOVĚDNOST

Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece 
staneme před soudnou stolicí Boží. (Ř 14,10)
8Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: „Milovati budeš bližního 
svého jako sám sebe,“ dobře činíte. 9Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon 
vás usvědčuje z přestoupení. 10Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klo-
pýtl, provinil se proti všem. 11Vždyť ten, kdo řekl: „Nezcizoložíš,“ řekl také: „Nezabiješ.“ Jestliže 
necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. 12Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni 
zákonem svobody. 13Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. 
Ale milosrdenství vítězí nad soudem. (Jk 2,8–13)

Osobní studium

Pokud jsme jen sbírkou náhodně vytvořených Pokud jsme jen sbírkou náhodně vytvořených 
buněk a produktem neočekávaných okol-buněk a produktem neočekávaných okol-
ností, pak život nemá příliš velký smysl. Po-ností, pak život nemá příliš velký smysl. Po-
kud jsme jen jedním z přibližně osmi  miliard  kud jsme jen jedním z přibližně osmi  miliard  
lidí, kteří navzájem zápasí o životní prostor lidí, kteří navzájem zápasí o životní prostor 
na naší planetě, život ztrácí svůj smysl a je-na naší planetě, život ztrácí svůj smysl a je-
diným cílem se stává přežít a předat své diným cílem se stává přežít a předat své 
geny dál. Naproti tomu biblický koncept geny dál. Naproti tomu biblický koncept 
stvoření poskytuje důvod žít a vyzdvihuje stvoření poskytuje důvod žít a vyzdvihuje 
morální imperativ života. Byli jsme stvořeni morální imperativ života. Byli jsme stvořeni 
Bohem a zodpovídáme se mu za své činy. Bohem a zodpovídáme se mu za své činy. 
Ten, který nás stvořil, nás volá k zodpověd-Ten, který nás stvořil, nás volá k zodpověd-
nosti. On sám stanovil měřítka toho, co je nosti. On sám stanovil měřítka toho, co je 
správné, a co ne, a ta platí dokonce i ve světě správné, a co ne, a ta platí dokonce i ve světě 
„morálního relativismu“.„morálního relativismu“.

Uvažuj o textech Zj 14,7; Ř 14,10 a Jk 2,8–13. Uvažuj o textech Zj 14,7; Ř 14,10 a Jk 2,8–13. 
Jak se má podle těchto veršů naše zodpověd-Jak se má podle těchto veršů naše zodpověd-
nost před Bohem promítnout do našeho cho-nost před Bohem promítnout do našeho cho-
vání? Jak spolu souvisí soud, Boží přikázání vání? Jak spolu souvisí soud, Boží přikázání 
a uctívání Boha? a uctívání Boha? 

Poselství tří andělů ve Zjevení 14 ozna-Poselství tří andělů ve Zjevení 14 ozna-
muje, že „nastala hodina jeho soudu“ (Zj 14,7). muje, že „nastala hodina jeho soudu“ (Zj 14,7). 

Protože nás Bůh stvořil se schopností či-Protože nás Bůh stvořil se schopností či-
nit morální rozhodnutí, jsme zodpovědni nit morální rozhodnutí, jsme zodpovědni 
za to, jak se rozhodujeme. Pokud bychom za to, jak se rozhodujeme. Pokud bychom 
byli pouze náhodným shlukem buněk a pro-byli pouze náhodným shlukem buněk a pro-
duktem dědičnosti a prostředí, naše činy by duktem dědičnosti a prostředí, naše činy by 
do značné míry určovaly skutečnosti, nad do značné míry určovaly skutečnosti, nad 
kterými bychom neměli žádnou kontrolu.kterými bychom neměli žádnou kontrolu.

V této krizové hodině dějin, v hodině V této krizové hodině dějin, v hodině 
soudu, nás Bůh povolává, abychom se roz-soudu, nás Bůh povolává, abychom se roz-
hodovali ve světle věčnosti. Naléhavá vý-hodovali ve světle věčnosti. Naléhavá vý-
zva prvního anděla „poklekněte před tím, zva prvního anděla „poklekněte před tím, 
kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ 
(Zj 14,7) připomíná, že základem každého (Zj 14,7) připomíná, že základem každého 
uctívání je skutečnost, že nás stvořil Bůh.uctívání je skutečnost, že nás stvořil Bůh.

Zachovávání soboty jako sedmého dne Zachovávání soboty jako sedmého dne 
dokazuje naši víru, že Ježíš je hoden toho, dokazuje naši víru, že Ježíš je hoden toho, 
abychom ho uctívali jako našeho Stvoři-abychom ho uctívali jako našeho Stvoři-
tele. Je znamením, že přijímáme Desatero tele. Je znamením, že přijímáme Desatero 
jako Bohem inspirované principy pro život jako Bohem inspirované principy pro život 
v plnosti. Zákon je základem Boží vlády v plnosti. Zákon je základem Boží vlády 
a zjevením jeho charakteru, a proto se stává a zjevením jeho charakteru, a proto se stává 
normou a kritériem soudu. Naše věrnost normou a kritériem soudu. Naše věrnost 
přikázání soboty je uznáním našeho závaz-přikázání soboty je uznáním našeho závaz-
ku žít život podřízený Stvořiteli.ku žít život podřízený Stvořiteli.

Jak naše chápání stvoření ovlivňuje naše jednání? Jaký vztah má dědičnost a prostředí 
k rozhodnutím, která činíme? Jak můžeme z Boží milosti překonat charakterové nedo-
statky, pro které jsme se sami dobrovolně nerozhodli, ale vyplývají z našeho genetického 
dětictví a prostředí, ze kterého pocházíme?

AplikaceAplikace
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SOBOTA A STVOŘENÍ
1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh své 
dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý 
den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. (Gn 2,1–3)

Osobní studium

Náš svět zoufale potřebuje uklidňující po-Náš svět zoufale potřebuje uklidňující po-
selství Stvořitele, a proto nám Bůh dal sobo-selství Stvořitele, a proto nám Bůh dal sobo-
tu. V polovině 19. století, kdy intelektuální tu. V polovině 19. století, kdy intelektuální 
svět zasáhla hypotéza evoluce, poslal Bůh svět zasáhla hypotéza evoluce, poslal Bůh 
poselství úžasné naděje zapsané ve Zj 14,6.7.poselství úžasné naděje zapsané ve Zj 14,6.7.

Satan se všemožně pokoušel překruco-Satan se všemožně pokoušel překruco-
vat myšlenku stvoření, protože nenávidí vat myšlenku stvoření, protože nenávidí 
Ježíše a nechce, aby se mu dostalo uctívání, Ježíše a nechce, aby se mu dostalo uctívání, 
které mu patří jako našemu Stvořiteli a Vy-které mu patří jako našemu Stvořiteli a Vy-
kupiteli. Sobota je součástí velkého sporu kupiteli. Sobota je součástí velkého sporu 
o to, zda je Kristus hoden naší chvály. Boží o to, zda je Kristus hoden naší chvály. Boží 
poselství pro čas konce však vyzývá celé poselství pro čas konce však vyzývá celé 
lidstvo, aby se vrátilo zpět k uctívání Krista lidstvo, aby se vrátilo zpět k uctívání Krista 
jako Stvořitele nebe a země. Základem kaž-jako Stvořitele nebe a země. Základem kaž-
dého uctívání je skutečnost, že nás stvořil.dého uctívání je skutečnost, že nás stvořil.

Přečti si texty Gn 2,1–3; Ex 20,8–11 a Dt 5,12–15Přečti si texty Gn 2,1–3; Ex 20,8–11 a Dt 5,12–15 
v kontextu veršů Zj 14,6.7. Jak se v přikázá-v kontextu veršů Zj 14,6.7. Jak se v přikázá-
ní o sobotě propojuje zpráva o stvoření se ní o sobotě propojuje zpráva o stvoření se 
zprávou o vykoupení?zprávou o vykoupení?

Sobota je věčným symbolem našeho od-Sobota je věčným symbolem našeho od-
počinku v Hospodinu. Je to zvláštní znak počinku v Hospodinu. Je to zvláštní znak 
věrnosti Stvořiteli (Ez 20,12.20). Nejde o ně-věrnosti Stvořiteli (Ez 20,12.20). Nejde o ně-

jaký samoúčelný požadavek. Naopak, sobo-jaký samoúčelný požadavek. Naopak, sobo-
ta odhaluje, že pravé odpočinutí od sprave-ta odhaluje, že pravé odpočinutí od sprave-
dlnosti ze skutků se nachází v Bohu. Sobota dlnosti ze skutků se nachází v Bohu. Sobota 
hovoří o Bohu, který pro nás dosáhl toho, co hovoří o Bohu, který pro nás dosáhl toho, co 
bychom my sami nikdy nedokázali.bychom my sami nikdy nedokázali.

Písmo nás vyzývá, abychom každou so-Písmo nás vyzývá, abychom každou so-
botu odpočívali v jeho lásce a péči. Sobota je botu odpočívali v jeho lásce a péči. Sobota je 
symbolem odpočinku, ne skutků; je vyjádře-symbolem odpočinku, ne skutků; je vyjádře-
ním milosti, ne zákonictví; působí jako ujiš-ním milosti, ne zákonictví; působí jako ujiš-
tění, ne odsouzení; vede nás ke spolehnutí tění, ne odsouzení; vede nás ke spolehnutí 
se na Boha, ne na sebe. Každou sobotu se ra-se na Boha, ne na sebe. Každou sobotu se ra-
dujeme z jeho dobroty a chválíme ho za spá-dujeme z jeho dobroty a chválíme ho za spá-
su, kterou můžeme najít pouze v Kristu.su, kterou můžeme najít pouze v Kristu.

Sobota je také věčným spojením mezi do-Sobota je také věčným spojením mezi do-
konalostí Edenu v minulosti a slávou nové-konalostí Edenu v minulosti a slávou nové-
ho nebe a nové země v budoucnosti (Iz 65,17; ho nebe a nové země v budoucnosti (Iz 65,17; 
Zj 21,1).Zj 21,1).

Sobota nás vede zpět k našim kořenům. Sobota nás vede zpět k našim kořenům. 
Sobota nás spojuje s naší původní rodinou. Sobota nás spojuje s naší původní rodinou. 
K sobotě se lidé vracejí od začátku. Je to ne-K sobotě se lidé vracejí od začátku. Je to ne-
přerušené spojení v čase s naším stvořením. přerušené spojení v čase s naším stvořením. 
Udržuje nás soustředěné na slavnou prav-Udržuje nás soustředěné na slavnou prav-
du, že jsme Boží děti. Zve nás k důvěrnému, du, že jsme Boží děti. Zve nás k důvěrnému, 
blízkému vztahu s Bohem.blízkému vztahu s Bohem.

Jak je přikázání o sobotě naznačeno ve Zj 14,6.7? Proč je sobota důležitá pro poselství 
o konci času? (Viz Ex 20,8–11.)

AplikaceAplikace



8 | Sobota a čas konce

56 | 

Út | 16. května

VELKÝ PODVOD
6Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. 7Jako 
hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. 8Boj se Hospodina, 
celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! 9Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak 
vše stojí. (Ž 33,6–9)
Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z vidi-
telného. (Žd 11,3)

Osobní studium

Ve snaze zničit pochopení jedinečnosti na-Ve snaze zničit pochopení jedinečnosti na-
šeho stvoření přišel ďábel se zdánlivě drob-šeho stvoření přišel ďábel se zdánlivě drob-
ným podvodem, který přijímají i někteří ným podvodem, který přijímají i někteří 
z nás. Ten podvod vypadá následovně: „Bůh z nás. Ten podvod vypadá následovně: „Bůh 
je sice hlavní silou stvoření, ale trvalo mu je sice hlavní silou stvoření, ale trvalo mu 
dlouhé věky, než pod jeho dohledem vznikl dlouhé věky, než pod jeho dohledem vznikl 
život. Bůh při svém tvoření totiž využil evo-život. Bůh při svém tvoření totiž využil evo-
luci.“ Takový přístup se pokouší sladit „vě-luci.“ Takový přístup se pokouší sladit „vě-
decké“ poznatky s popisem stvoření, jaký decké“ poznatky s popisem stvoření, jaký 
nacházíme v knize Genesis. Tvrdí, že dny nacházíme v knize Genesis. Tvrdí, že dny 
stvoření jsou dlouhá, neurčitá časová obdo-stvoření jsou dlouhá, neurčitá časová obdo-
bí a že život na zemi je ve skutečnosti starý bí a že život na zemi je ve skutečnosti starý 
miliardy let.miliardy let.

Uvažuj, co nám úvodní biblické pasáže Uvažuj, co nám úvodní biblické pasáže 
(Ž 33,6–9 a Žd 11,3) říkají o tom, jak Bůh stvo-(Ž 33,6–9 a Žd 11,3) říkají o tom, jak Bůh stvo-
řil svět.řil svět.

Biblická zpráva je jasná. „Co on [Bůh] Biblická zpráva je jasná. „Co on [Bůh] 
řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše sto-řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše sto-
jí“ (Ž 33,9). „Ve víře chápeme, že Božím slo-jí“ (Ž 33,9). „Ve víře chápeme, že Božím slo-
vem byly založeny světy...“ (Žd 11,3). První vem byly založeny světy...“ (Žd 11,3). První 
kapitola knihy Genesis potvrzuje, že Bůh kapitola knihy Genesis potvrzuje, že Bůh 
stvořil svět za šest doslovných čtyřiadvace-stvořil svět za šest doslovných čtyřiadvace-
tihodinových dnů a v sedmý den odpočíval. tihodinových dnů a v sedmý den odpočíval. 
Jazyková struktura Genesis 1 a 2 nepřipou-Jazyková struktura Genesis 1 a 2 nepřipou-
ští nic jiného. Dokonce i učenci, kteří nevěří ští nic jiného. Dokonce i učenci, kteří nevěří 
v doslovné šestidenní stvoření, uznávají, v doslovné šestidenní stvoření, uznávají, 

že záměrem autora bylo popsat šestidenní že záměrem autora bylo popsat šestidenní 
stvoření. stvoření. 

Hebrejské slovo pro „den“ v Gn 1 je Hebrejské slovo pro „den“ v Gn 1 je jomjom. . 
V celé Bibli vždy, když je toto slovo spojeno V celé Bibli vždy, když je toto slovo spojeno 
s číslovkou (první den, druhý den a podob-s číslovkou (první den, druhý den a podob-
ně), označuje časové období, které trvá čty-ně), označuje časové období, které trvá čty-
řiadvacet hodin. řiadvacet hodin. 

Kromě toho, pokud Bůh nestvořil svět Kromě toho, pokud Bůh nestvořil svět 
za šest doslovných dnů, jaký význam by měl za šest doslovných dnů, jaký význam by měl 
sedmý den – sobota? Proč by její svěcení Bůh sedmý den – sobota? Proč by její svěcení Bůh 
přikazoval? Nemělo by žádný smysl zachová-přikazoval? Nemělo by žádný smysl zachová-
vat sobotu jako věčnou památku na stvoření vat sobotu jako věčnou památku na stvoření 
v šesti dnech, kdyby se stvořitelský týden v šesti dnech, kdyby se stvořitelský týden 
na počátku vůbec neuskutečnil. Přijmout teo-na počátku vůbec neuskutečnil. Přijmout teo-
rii stvoření, které by trvalo dlouhá období, rii stvoření, které by trvalo dlouhá období, 
znamená zpochybnit samotnou potřebu za-znamená zpochybnit samotnou potřebu za-
chovávání sedmého dne jako památníku stvo-chovávání sedmého dne jako památníku stvo-
ření. Takový přístup by zároveň vyvolával ření. Takový přístup by zároveň vyvolával 
vážné otázky týkající se integrity Písma.vážné otázky týkající se integrity Písma.

Útokem na sobotu satan zpochybňuje Útokem na sobotu satan zpochybňuje 
samotné jádro Boží autority. Vždyť co samotné jádro Boží autority. Vždyť co 
může být účinnější při ničení sedmého může být účinnější při ničení sedmého 
dne – soboty – jako připomínky stvoření dne – soboty – jako připomínky stvoření 
v šesti dnech, než popírání toho, že se stvoření v šesti dnech, než popírání toho, že se stvoření 
za šest dní opravdu uskutečnilo? Není divu, že za šest dní opravdu uskutečnilo? Není divu, že 
tolik lidí, včetně křesťanů, ignoruje důležitost tolik lidí, včetně křesťanů, ignoruje důležitost 
soboty jako sedmého dne. Tím je dána skvělá soboty jako sedmého dne. Tím je dána skvělá 
výchozí pozice pro konečný podvod.výchozí pozice pro konečný podvod.

Pokus se vlastními slovy vysvětlit, proč stvoření za neměřitelně dlouhá období odporuje 
biblické zprávě. Proč je to problém?

AplikaceAplikace
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STVOŘENÍ, SOBOTA A ČAS KONCE

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)
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...“ (Zj 14,9)
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. (Zj 14,12)

Osobní studium

Velký spor, který začal v nebi před tisícile-Velký spor, který začal v nebi před tisícile-
tími, se týkal otázky Boží autority. Výzva tími, se týkal otázky Boží autority. Výzva 
zůstává stejná i dnes.zůstává stejná i dnes.

Uvažuj o úvodních textech a shrň jejich Uvažuj o úvodních textech a shrň jejich 
poselství v následujících řádcích. Co je hlav-poselství v následujících řádcích. Co je hlav-
ní myšlenkou těchto textů?ní myšlenkou těchto textů?

Zj 14,7 je výzva k:Zj 14,7 je výzva k:

Zj 14,9 varování pro:Zj 14,9 varování pro:

Zj 14,12 popisuje lidi, kteří:Zj 14,12 popisuje lidi, kteří:

Tyto pasáže objasňují myšlenku, o které Tyto pasáže objasňují myšlenku, o které 
jsme již mluvili: uctívání bude v posledních jsme již mluvili: uctívání bude v posledních 
dnech ústředním problémem konfliktu dnech ústředním problémem konfliktu 
mezi dobrem a zlem, Kristem a satanem. mezi dobrem a zlem, Kristem a satanem. 
Uctíváme Stvořitele, nebo šelmu? A proto-Uctíváme Stvořitele, nebo šelmu? A proto-
že stvoření tvoří základ celé naší věrouky že stvoření tvoří základ celé naší věrouky 
(vždyť nakonec, co by zůstalo z naší víry, (vždyť nakonec, co by zůstalo z naší víry, 
kdyby Bůh nebyl naším Stvořitelem?), so-kdyby Bůh nebyl naším Stvořitelem?), so-

bota jako sedmý den – ve zprávě o stvoření bota jako sedmý den – ve zprávě o stvoření 
v Genesis (Gn 2,1–3) – představuje věčné v Genesis (Gn 2,1–3) – představuje věčné 
a neměnné znamení tohoto stvoření. Je to a neměnné znamení tohoto stvoření. Je to 
jeden z nejdůležitějších symbolů naší věro-jeden z nejdůležitějších symbolů naší věro-
uky. Podstatnějším je již jen Bůh sám.uky. Podstatnějším je již jen Bůh sám.

Zmocnit se soboty a změnit ji, znamená Zmocnit se soboty a změnit ji, znamená 
zmocnit se autority samotného Boha, která zmocnit se autority samotného Boha, která 
mu náleží jako jedinému pravému Stvořite-mu náleží jako jedinému pravému Stvořite-
li. Útok na sobotu znamená odstranit Boha li. Útok na sobotu znamená odstranit Boha 
a snažit se zaujmout jeho místo (2Te 2,4).a snažit se zaujmout jeho místo (2Te 2,4).

Skutečným problémem posledních dnů Skutečným problémem posledních dnů 
je samozřejmě naše láska a věrnost Ježíši. je samozřejmě naše láska a věrnost Ježíši. 
Ale podle Bible je tato láska vyjádřena za-Ale podle Bible je tato láska vyjádřena za-
chováváním přikázání (1J 5,3; Zj 14,12) – a jen chováváním přikázání (1J 5,3; Zj 14,12) – a jen 
sobota jako jediná z přikázání ukazuje sobota jako jediná z přikázání ukazuje 
na Boha jako Stvořitele (Ex 20,8–11). Není na Boha jako Stvořitele (Ex 20,8–11). Není 
divu, že bude vnějším symbolem závěrečné-divu, že bude vnějším symbolem závěrečné-
ho rozdělení mezi těmi, kdo uctívají Boha, ho rozdělení mezi těmi, kdo uctívají Boha, 
a těmi, kdo uctívají šelmu (Zj 14,11.12). Vzhle-a těmi, kdo uctívají šelmu (Zj 14,11.12). Vzhle-
dem k tomu, jak zásadní a důležitá je sobota dem k tomu, jak zásadní a důležitá je sobota 
pro všechno ostatní, je těžké si představit, pro všechno ostatní, je těžké si představit, 
že by rozhodující otázka uctívání Stvořitele že by rozhodující otázka uctívání Stvořitele 
mohla souviset s něčím jiným.mohla souviset s něčím jiným.

Mnoho lidí tvrdí, že nezáleží na tom, který den se slaví jako den odpočinku, stačí, že jeden 
den zachováváme. Jak bys na tento argument odpověděl s použitím Písma?

AplikaceAplikace
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SOBOTA A VĚČNÝ ODPOČINEK

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. 
(Iz 65,17)
Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak 
nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. (Iz 66,22)
Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. (2Pt 3,13)
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec 
nebylo. (Zj 21,1)

Osobní studium

Sobota je útočištěm ve světě naplněném Sobota je útočištěm ve světě naplněném 
únavou, bolestí a vyčerpáním. Každý týden únavou, bolestí a vyčerpáním. Každý týden 
opouštíme starosti tohoto světa a vstupujeme opouštíme starosti tohoto světa a vstupujeme 
do ústraní – do Boží soboty. Významný židov-do ústraní – do Boží soboty. Významný židov-
ský autor Abraham Heschel nazval sobotu ský autor Abraham Heschel nazval sobotu 
„chrámem v čase“. (Abraham Heschel,„chrámem v čase“. (Abraham Heschel, The  The 
Sab bath: Its Meaning for Modern Man.Sab bath: Its Meaning for Modern Man. New  New 
York: Farrar, Straus, and Giroux, 2005, s. 12) Kaž-York: Farrar, Straus, and Giroux, 2005, s. 12) Kaž-
  dý sedmý den sestupuje nebeský palác z nebe   dý sedmý den sestupuje nebeský palác z nebe 
na zem a Hospodin nás na celý den zve do slá-na zem a Hospodin nás na celý den zve do slá-
vy své přítomnosti, abychom s ním strávili čas vy své přítomnosti, abychom s ním strávili čas 
v důvěrném společenství.v důvěrném společenství.

V úvodu k Heschelově knize o kráse so-V úvodu k Heschelově knize o kráse so-
boty Susannah Heschel, jeho dcera, píše boty Susannah Heschel, jeho dcera, píše 
o významu soboty tato slova: „Sobota je o významu soboty tato slova: „Sobota je 
metaforou ráje a svědectvím o Boží přítom-metaforou ráje a svědectvím o Boží přítom-
nosti; v našich modlitbách očekáváme me-nosti; v našich modlitbách očekáváme me-
siášskou éru, která bude sobotou, a každá siášskou éru, která bude sobotou, a každá 
sobota nás na tuto zkušenost připravuje: sobota nás na tuto zkušenost připravuje: 
nenaučí-li se člověk vychutnávat si chuť nenaučí-li se člověk vychutnávat si chuť 
soboty [...] nebude schopen si vychutnat soboty [...] nebude schopen si vychutnat 
ani chuť věčnosti ve světě, který má přijít.“ ani chuť věčnosti ve světě, který má přijít.“ 
(Tamtéž, s. XV)(Tamtéž, s. XV)

Při stvoření pro nás Ježíš postavil zvlášt-Při stvoření pro nás Ježíš postavil zvlášt-
ní „příbytek“, ve kterém můžeme každý tý-ní „příbytek“, ve kterém můžeme každý tý-

den nacházet útočiště. Tam můžeme být den nacházet útočiště. Tam můžeme být 
v bezpečí. Jeho dílo je dokonáno. Když v so-v bezpečí. Jeho dílo je dokonáno. Když v so-
botu odpočíváme, odpočíváme v jeho lásky-botu odpočíváme, odpočíváme v jeho lásky-
plné péči. Odpočíváme v očekávání našeho plné péči. Odpočíváme v očekávání našeho 
věčného odpočinku v novém nebi a na nové věčného odpočinku v novém nebi a na nové 
zemi, které mají již brzy přijít.zemi, které mají již brzy přijít.

Jak nám podle úvodních veršů (Iz 65,17; Jak nám podle úvodních veršů (Iz 65,17; 
Iz 66,22; 2Pt 3,13 a Zj 21,1) zachovávání sobo-Iz 66,22; 2Pt 3,13 a Zj 21,1) zachovávání sobo-
ty pomáhá zaměřit náš pohled na věčnost?ty pomáhá zaměřit náš pohled na věčnost?

Stejný Bůh, který na počátku stvořil Stejný Bůh, který na počátku stvořil 
zemi, ji stvoří znovu a sobota zůstane věč-zemi, ji stvoří znovu a sobota zůstane věč-
ným symbolem Boha jako Stvořitele (viz ným symbolem Boha jako Stvořitele (viz 
Iz 66,23). Židé vnímali sobotu jako symbol, Iz 66,23). Židé vnímali sobotu jako symbol, 
předchuť toho, co se v hebrejštině nazývalo předchuť toho, co se v hebrejštině nazývalo 
olam ha-ba olam ha-ba – svět, který přijde. – svět, který přijde. 

Poselství tří andělů, kteří letí prostřed-Poselství tří andělů, kteří letí prostřed-
kem nebe a vyzývají nás, abychom uctívali kem nebe a vyzývají nás, abychom uctívali 
Stvořitele, je odpovědí nebe na beznaděj-Stvořitele, je odpovědí nebe na beznaděj-
né zoufalství, které ve dvacátém prvním né zoufalství, které ve dvacátém prvním 
století trápí mnoho lidí. Ukazuje nám století trápí mnoho lidí. Ukazuje nám 
na našeho Stvořitele, který na počátku na našeho Stvořitele, který na počátku 
stvořil všechno, a na našeho Vykupitele, stvořil všechno, a na našeho Vykupitele, 
který po skončení soudu, po odstranění který po skončení soudu, po odstranění 
hříchu, udělá všechno nové. „Ten, který hříchu, udělá všechno nové. „Ten, který 
seděl na trůnu, řekl: ‚Hle, všecko tvořím seděl na trůnu, řekl: ‚Hle, všecko tvořím 
nové.‘ A řekl: ‚Napiš: Tato slova jsou věrná nové.‘ A řekl: ‚Napiš: Tato slova jsou věrná 
a pravá‘“ (Zj 21,5).a pravá‘“ (Zj 21,5).

Jak můžeš ty osobně udělat ze soboty předchuť nebe pro sebe a své blízké?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Důvodem, proč  [...] uctívat Boha, je to, že je Stvořitel. V nebeské liturgii nebeské bytosti „Důvodem, proč  [...] uctívat Boha, je to, že je Stvořitel. V nebeské liturgii nebeské bytosti 

velmi jasně vyjádřily tuto myšlenku: „Neboť ty jsi stvořil všechno...“ (Zj 4,11). Na zemi je třeba velmi jasně vyjádřily tuto myšlenku: „Neboť ty jsi stvořil všechno...“ (Zj 4,11). Na zemi je třeba 
co nejvíce zdůraznit Boha jako Stvořitele, proto anděl říká: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, co nejvíce zdůraznit Boha jako Stvořitele, proto anděl říká: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, 
neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny 
vod“ (Zj 14,7). Bylo správně připomenuto, že anděl používá jazyk čtvrtého přikázání, aby zdů-vod“ (Zj 14,7). Bylo správně připomenuto, že anděl používá jazyk čtvrtého přikázání, aby zdů-
vodnil výzvu k uctívání Boha (Ex 20,11). [...] V rámci Desatera je přikázání o sobotě jeho pečetí vodnil výzvu k uctívání Boha (Ex 20,11). [...] V rámci Desatera je přikázání o sobotě jeho pečetí 
v tom, že identifikuje, kdo je Bůh – Stvořitel; potvrzuje území, nad nímž vládne – všechno, co v tom, že identifikuje, kdo je Bůh – Stvořitel; potvrzuje území, nad nímž vládne – všechno, co 
stvořil; a ztvrzuje své právo vládnout – neboť všechno stvořil. Aby drak uspěl, musel nějak stvořil; a ztvrzuje své právo vládnout – neboť všechno stvořil. Aby drak uspěl, musel nějak 
odstranit tento památník.“ (Ángel Manuel Rodriquez, odstranit tento památník.“ (Ángel Manuel Rodriquez, The Closing of the Cosmic Conflict: Role The Closing of the Cosmic Conflict: Role 
of the Three Angels’ Messages. of the Three Angels’ Messages. Nepublikovaný rukopis,Nepublikovaný rukopis, s. 40.41)s. 40.41)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak odpovídá poselství soboty na velké otázky života, jako například odkud jsem při-

šel, proč jsem tady a jaký je můj osud ve věčnosti?
2.  Přemýšlejte o zázraku stvoření. Uvažujte nad zázrakem naší vlastní existence v tomto 

obrovském vesmíru. Co by nám o důležitosti učení o stvoření měla napovědět skuteč-
nost, že hlavní památník tohoto stvoření, sobota, k nám (na rozdíl od toho, abychom 
k němu chodili my) přichází každý týden bez výjimky?

3.  Jak je otázka pravého uctívání vyjádřena v 3. a 6. kapitole knihy Daniel? Jak nám tyto 
příběhy mohou pomoci předvídat povahu budoucích událostí a jak nám mohou pomoci 
připravit se na problémy spojené s krizí kolem „znamení šelmy“, kterým může v bu-
doucnu čelit věrný Boží lid?

4.  Jak můžete ukázat někomu, kdo věří v miliony, ba miliardy let evoluce jako prostřed-
ku stvoření, nerozumnost zachovávání sedmého dne soboty jako památky takového 
„stvoření“?

 20:49




