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Týden od 18. do 24. červnaLekce Lekce 1313

1313

Ozářeni Boží slávou
Texty na tento týden
1Te 5,1–6; J 8,32; Zj 18,1; Zj 4,11; Ex 33,18.19; Zj 5,6.12; Zj 13,8

Základní verš
„Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho 
slávou.“ (Zj 18,1)

Dříve nebo později se poslední události stanou realitou. Nevíme přesně kdy ani jak – to Dříve nebo později se poslední události stanou realitou. Nevíme přesně kdy ani jak – to 
nám oznámeno nebylo. V Písmu se však dozvídáme dost. V platnost vstoupí zákon či nařízení, nám oznámeno nebylo. V Písmu se však dozvídáme dost. V platnost vstoupí zákon či nařízení, 
které si bude vynucovat zachovávání neděle, což bude v rozporu s Božím přikázáním o sobotě které si bude vynucovat zachovávání neděle, což bude v rozporu s Božím přikázáním o sobotě 
jako dni odpočinku. Zjevení nám odhaluje zásadní konflikt, rozhodující postavy a nejdůleži-jako dni odpočinku. Zjevení nám odhaluje zásadní konflikt, rozhodující postavy a nejdůleži-
tější obrysy toho, co se bude dít. Namísto uctívání toho, „kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny tější obrysy toho, co se bude dít. Namísto uctívání toho, „kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny 
vod“ (Zj 14,7), budou všichni, „jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, vod“ (Zj 14,7), budou všichni, „jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, 
v knize toho zabitého Beránka“ (Zj 13,8), uctívat šelmu a její obraz. A jména všech, kteří se v knize toho zabitého Beránka“ (Zj 13,8), uctívat šelmu a její obraz. A jména všech, kteří se 
rozhodli následovat Pána Ježíše Krista a zachovávat jeho přikázání, zůstávají v knize života. rozhodli následovat Pána Ježíše Krista a zachovávat jeho přikázání, zůstávají v knize života. 
Určitě je lepší mít jméno zapsané v Boží knize než v nějakém lidském rejstříku.Určitě je lepší mít jméno zapsané v Boží knize než v nějakém lidském rejstříku.

Bůh vzbudil Církev adventistů sedmého dne, aby zvěstovala toto poselství světu. Proto Bůh vzbudil Církev adventistů sedmého dne, aby zvěstovala toto poselství světu. Proto 
potřebujeme, abychom se my sami obrátili k pravdě tak, jak je zjevena v Ježíši, a abychom se potřebujeme, abychom se my sami obrátili k pravdě tak, jak je zjevena v Ježíši, a abychom se 
nechali proměnit „věčným evangeliem“ ze Zj 14,6, které je zaměřeno na Kristovu smrt za nás. nechali proměnit „věčným evangeliem“ ze Zj 14,6, které je zaměřeno na Kristovu smrt za nás. 
V Kristu máme jistotu naší záchrany pro věčnost.V Kristu máme jistotu naší záchrany pro věčnost.

Osnova lekce
Závěrečná lekce je celkovým shrnutím studia tématu poselství tří andělů. Poukáže Závěrečná lekce je celkovým shrnutím studia tématu poselství tří andělů. Poukáže 

na Boží moudrost, se kterou prorocky připravil církev na nebezpečí v závěru dějin, ale také na Boží moudrost, se kterou prorocky připravil církev na nebezpečí v závěru dějin, ale také 
na jeho vizi: mít tu Ježíšovy následovníky, kteří navzdory všem svodům a lžím ponesou na jeho vizi: mít tu Ježíšovy následovníky, kteří navzdory všem svodům a lžím ponesou 
světu věrně evangelium o obětovaném Beránkovi a jeho pravdě, která vítězí.světu věrně evangelium o obětovaném Beránkovi a jeho pravdě, která vítězí.
•  1Te 5,1–6: Kdo je připraven, není zaskočen (neděle)•  1Te 5,1–6: Kdo je připraven, není zaskočen (neděle)
•  J 7,17: Znalost Boží pravdy jako ochrana před svodem (pondělí)•  J 7,17: Znalost Boží pravdy jako ochrana před svodem (pondělí)
•  Zj 18,1; Ab 2,14: Poslání: přinést Boží pravdu světu (úterý)•  Zj 18,1; Ab 2,14: Poslání: přinést Boží pravdu světu (úterý)
•  Zj 19,1 a Zj 21,25.26: Vize: svět naplněný Boží slávou (středa)•  Zj 19,1 a Zj 21,25.26: Vize: svět naplněný Boží slávou (středa)
•  Zj 21,22.23; 22,1–3: Hlavní téma našeho poselství: Beránek! (čtvrtek)•  Zj 21,22.23; 22,1–3: Hlavní téma našeho poselství: Beránek! (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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PŘÍPRAVA NA POSLEDNÍ KRIZI
1Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. 2Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, 
jako přichází zloděj v noci. 3Až budou říkat „je pokoj, nic nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba 
jako bolest rodičku, a neuniknou. 4Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit 
jako zloděj. 5Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 6Nespěme 
tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. (1Te 5,1–6)

Osobní studium

Jaké napomenutí pro poslední dny lidských Jaké napomenutí pro poslední dny lidských 
dějin nám dává v úvodních verších (1Te 5,1–6) dějin nám dává v úvodních verších (1Te 5,1–6) 
apoštol Pavel?apoštol Pavel?

V kontextu druhého příchodu Krista V kontextu druhého příchodu Krista 
nabádal apoštol Pavel věřící v Soluni, aby nabádal apoštol Pavel věřící v Soluni, aby 
„bděli“ a „byli střízliví“. A pokud to Pavel „bděli“ a „byli střízliví“. A pokud to Pavel 
říkal věřícím tehdy, jaké by bylo jeho posel-říkal věřícím tehdy, jaké by bylo jeho posel-
ství pro nás, kteří žijeme v době konce?ství pro nás, kteří žijeme v době konce?

Apoštol napsal, že jako věřící jsou „synové Apoštol napsal, že jako věřící jsou „synové 
světla“ (1Te 5,5) a také „nejste ve tmě, aby vás ten světla“ (1Te 5,5) a také „nejste ve tmě, aby vás ten 
den [návrat Krista] mohl překvapit jako zloděj“ den [návrat Krista] mohl překvapit jako zloděj“ 
(1Te 5,4). Ježíš zde použil výraz „bdít“ ve spojení (1Te 5,4). Ježíš zde použil výraz „bdít“ ve spojení 
s upřímnou modlitbou (Mt 24,42; Mt 26,40.41). s upřímnou modlitbou (Mt 24,42; Mt 26,40.41). 
Bdít znamená být duchovně „ve střehu“. Mít Bdít znamená být duchovně „ve střehu“. Mít 
střízlivý střízlivý způsob myšlení znamená brát vážné způsob myšlení znamená brát vážné 
dobu, ve které žijeme, a soustředit se na věci, dobu, ve které žijeme, a soustředit se na věci, 
na kterých skutečně záleží.na kterých skutečně záleží.

Ellen G. Whiteová dodává: „My, kteří Ellen G. Whiteová dodává: „My, kteří 
známe pravdu, bychom se měli připravo-známe pravdu, bychom se měli připravo-

vat na to, co zanedlouho zasáhne svět jako vat na to, co zanedlouho zasáhne svět jako 
ohromující překvapení.“ (8T 28)ohromující překvapení.“ (8T 28)

A ačkoli to může být překvapením pro A ačkoli to může být překvapením pro 
svět, nemělo by to překvapit nás. I když svět, nemělo by to překvapit nás. I když 
nevíme, kdy přesně se to stane, víme dost nevíme, kdy přesně se to stane, víme dost 
na to, abychom chápali, že to skutečně při-na to, abychom chápali, že to skutečně při-
jde a že nyní, právě dnes, je ten den, kdy jde a že nyní, právě dnes, je ten den, kdy 
máme být připraveni.máme být připraveni.

Království, která najdeme v Da 2, povsta-Království, která najdeme v Da 2, povsta-
la a rozpadla se – přesně podle předpovědi. la a rozpadla se – přesně podle předpovědi. 
V čem tě splnění těchto prorockých předpo-V čem tě splnění těchto prorockých předpo-
vědí naplňuje důvěrou ohledně toho ostat-vědí naplňuje důvěrou ohledně toho ostat-
ního, co Bůh říká?ního, co Bůh říká?

Kristus nám dal poselství pro poslední Kristus nám dal poselství pro poslední 
dny, abychom se mohli připravit na to, co dny, abychom se mohli připravit na to, co 
má přijít. Proroctví knih Daniel a Zjevení má přijít. Proroctví knih Daniel a Zjevení 
ve spojení s darem proroctví nám dávají ve spojení s darem proroctví nám dávají 
pohled na to, co přichází na tento svět. Pro-pohled na to, co přichází na tento svět. Pro-
rocké Boží slovo předem ukazuje dějiny spa-rocké Boží slovo předem ukazuje dějiny spa-
sení a Daniel 2 poskytuje silný, racionální sení a Daniel 2 poskytuje silný, racionální 
důkaz, že Bohu můžeme důvěřovat. důkaz, že Bohu můžeme důvěřovat. 

Apoštol Pavel věřící vyzývá: „nespěme tedy jako ostatní“. Co to znamená? Jak můžeš po-
znat, jestli jsi opravdu vzhůru, nebo jestli třeba ani nevíš, že spíš? Co je zapotřebí k tomu, 
aby sis zachovával bdělost?

AplikaceAplikace
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POZNÁNÍ PRAVDY

Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. (J 7,17)
31Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. 32Po-
znáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8,31.32)
Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. (J 17,17)

Osobní studium

Uvažuj o úvodních verších (J 7,17; J 8,31.32 Uvažuj o úvodních verších (J 7,17; J 8,31.32 
a J 17,17) v kontextu předpovědí druhého a J 17,17) v kontextu předpovědí druhého 
příchodu. Jaká zaslíbení dává Ježíš o po-příchodu. Jaká zaslíbení dává Ježíš o po-
znání pravdy? Kde a jak můžeme nacházet znání pravdy? Kde a jak můžeme nacházet 
a poznávat pravdu?a poznávat pravdu?

Poslední Boží výzvou pro jeho lid je unik-Poslední Boží výzvou pro jeho lid je unik-
nout ze lží Babylónu a žít ve světle věčné nout ze lží Babylónu a žít ve světle věčné 
pravdy, která se nachází v jeho slově. Klí-pravdy, která se nachází v jeho slově. Klí-
čem ke všemu je Bible. Pokud se lidé budou čem ke všemu je Bible. Pokud se lidé budou 
držet Písma a budou následovat jeho učení, držet Písma a budou následovat jeho učení, 
v poslední krizi se nenechají svést – zejména v poslední krizi se nenechají svést – zejména 
pokud jde o sobotu.pokud jde o sobotu.

Poselství druhého anděla nás vyzývá, Poselství druhého anděla nás vyzývá, 
abychom přijali pravdu, a ne blud, Písmo abychom přijali pravdu, a ne blud, Písmo 
místo tradice a učení Božího slova místo místo tradice a učení Božího slova místo 
falešné doktríny.falešné doktríny.

Poselství třetího anděla, které následu-Poselství třetího anděla, které následu-
je po prvních dvou andělech, varuje před je po prvních dvou andělech, varuje před 
znamením šelmy. Ve všech proroctvích Bib-znamením šelmy. Ve všech proroctvích Bib-
le šelma představuje politickou nebo ná-le šelma představuje politickou nebo ná-
boženskou moc. Šelma z moře ze Zj 13 a 14 boženskou moc. Šelma z moře ze Zj 13 a 14 
vychází z Říma a představuje celosvěto-vychází z Říma a představuje celosvěto-
vý systém uctívání. Nakonec tato římská vý systém uctívání. Nakonec tato římská 

moc rozšíří svůj vliv na celý svět a povede moc rozšíří svůj vliv na celý svět a povede 
ke snaze o sjednocení církve a státu. Cílem ke snaze o sjednocení církve a státu. Cílem 
bude dosáhnout světové jednoty v době bude dosáhnout světové jednoty v době 
ekonomických otřesů, přírodních katastrof, ekonomických otřesů, přírodních katastrof, 
sociálních nepokojů, mezinárodní politické sociálních nepokojů, mezinárodní politické 
krize a globálního konfliktu.krize a globálního konfliktu.

Vedení tohoto globálního spojenec-Vedení tohoto globálního spojenec-
tví se nakonec ujmou Spojené státy. „Sa-tví se nakonec ujmou Spojené státy. „Sa-
tan dostane lidi na svou stranu pomocí tan dostane lidi na svou stranu pomocí 
dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše 
a lži o posvátnosti neděle. První podvod a lži o posvátnosti neděle. První podvod 
připravuje půdu pro spiritismus, druhý připravuje půdu pro spiritismus, druhý 
vytváří náklonnost k Římu. Protestanté vytváří náklonnost k Římu. Protestanté 
ze Spojených států jako první napřáhnou ze Spojených států jako první napřáhnou 
ruku přes propast , aby uchopili ruku ruku přes propast , aby uchopili ruku 
spiritismu, a podají ruku přes propast, aby spiritismu, a podají ruku přes propast, aby 
si jí potřásli s Římem. Pod vlivem tohoto si jí potřásli s Římem. Pod vlivem tohoto 
trojnásobného spojenectví půjdou Spojené trojnásobného spojenectví půjdou Spojené 
státy ve stopách Říma a pošlapou svobodu státy ve stopách Říma a pošlapou svobodu 
svědomí.“ (GC 588; VDV 381. 382)svědomí.“ (GC 588; VDV 381. 382)

Tato poselství uzavírají naléhavou vý-Tato poselství uzavírají naléhavou vý-
zvu Kristovým věrným následovníkům, zvu Kristovým věrným následovníkům, 
aby zachovávali Boží přikázání prostřed-aby zachovávali Boží přikázání prostřed-
nictvím živé Ježíšovy víry, která přebývá nictvím živé Ježíšovy víry, která přebývá 
v jejich srdcích (Zj 14,12).v jejich srdcích (Zj 14,12).

Jak rozumíš Ježíšovým slovům, že „pravda vás učiní svobodnými“? Co to znamená? Jak 
a v čem osvobodila pravda tebe? Co v tomto kontextu znamená být „svobodný“?

AplikaceAplikace
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POKRAČUJÍCÍ REFORMACE

Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho 
slávou. (Zj 18,1)
Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. (Ab 2,14)

Osobní studium

Bůh vyzval věrné v posledních dnech, aby Bůh vyzval věrné v posledních dnech, aby 
stavěli na základech velkých reformáto-stavěli na základech velkých reformáto-
rů minulosti, pro které byla Bible jediným rů minulosti, pro které byla Bible jediným 
vyznáním, Kristus jediným zdrojem spásy, vyznáním, Kristus jediným zdrojem spásy, 
Duch svatý jediným zdrojem síly a návrat Duch svatý jediným zdrojem síly a návrat 
našeho Pána završením všech jejich nadějí. našeho Pána završením všech jejich nadějí. 
Pravda dlouho zakrytá temnotou omylů Pravda dlouho zakrytá temnotou omylů 
a tradic, včetně pravé biblické soboty, bude a tradic, včetně pravé biblické soboty, bude 
oznámena světu těsně před návratem naše-oznámena světu těsně před návratem naše-
ho Pána.ho Pána.

Z poselství tří andělů se zrodilo hnutí pro Z poselství tří andělů se zrodilo hnutí pro 
poslední dny světa s cílem dokončit reforma-poslední dny světa s cílem dokončit reforma-
ci a spolupracovat s Kristem na zakončení ci a spolupracovat s Kristem na zakončení 
jeho díla na zemi. Velká proroctví z poslední jeho díla na zemi. Velká proroctví z poslední 
knihy Bible odhalují velké hnutí, vycházející knihy Bible odhalují velké hnutí, vycházející 
ze zklamání, které světu oznamuje poslední ze zklamání, které světu oznamuje poslední 
Boží poselství. Zjevení 14 popisuje celosvěto-Boží poselství. Zjevení 14 popisuje celosvěto-
vou církev, oslovující každého člověka posel-vou církev, oslovující každého člověka posel-
stvím o věčném evangeliu.stvím o věčném evangeliu.

Tři andělé ze Zj 14 jsou spojeni se čtvr-Tři andělé ze Zj 14 jsou spojeni se čtvr-
tým andělem ve Zj 18. Tento anděl dává tým andělem ve Zj 18. Tento anděl dává 
moc volání tří andělů a „země byla ozářena moc volání tří andělů a „země byla ozářena 

jeho slávou“ (Zj 18,1). Kapitola 18 se zaměřuje jeho slávou“ (Zj 18,1). Kapitola 18 se zaměřuje 
na hlavní události směřující k vyvrcholení na hlavní události směřující k vyvrcholení 
lidských dějin a ke konečnému, závěrečné-lidských dějin a ke konečnému, závěrečné-
mu triumfu evangelia. mu triumfu evangelia. 

Jak Jan ve Zj 18,1 charakterizuje tohoto Jak Jan ve Zj 18,1 charakterizuje tohoto 
anděla? (Viz také Ab 2,14.)anděla? (Viz také Ab 2,14.)

Anděl, který sestupuje z nebe, ze slávy Anděl, který sestupuje z nebe, ze slávy 
Boží přítomnosti v trůnním sále svatyně, Boží přítomnosti v trůnním sále svatyně, 
dostal pověření zvěstovat poslední Boží dostal pověření zvěstovat poslední Boží 
poselství milosrdenství a varovat obyva-poselství milosrdenství a varovat obyva-
tele země před událostmi, které přicházejí tele země před událostmi, které přicházejí 
na planetu Zemi.na planetu Zemi.

Text říká, že přicházející anděl měl „ve-Text říká, že přicházející anděl měl „ve-
likou moc“ (Zj 18,1). Novozákonní řecké slo-likou moc“ (Zj 18,1). Novozákonní řecké slo-
vo pro „moc“ nebo „pravomoc“ je vo pro „moc“ nebo „pravomoc“ je exúsiaexúsia. . 
V evangeliu podle Matouše Ježíš vyslovuje V evangeliu podle Matouše Ježíš vyslovuje 
toto slovo v souvislosti s vysláním svých toto slovo v souvislosti s vysláním svých 
učedníků. Ve verši Mt 10,1 dává Ježíš svým učedníků. Ve verši Mt 10,1 dává Ježíš svým 
učedníkům „moc“, „autoritu“ nad nečistými učedníkům „moc“, „autoritu“ nad nečistými 
duchy. Posílá je s božskou mocí, aby zvítězili duchy. Posílá je s božskou mocí, aby zvítězili 
v boji mezi dobrem a zlem. V Mt 28,18.19 je v boji mezi dobrem a zlem. V Mt 28,18.19 je 
opět vysílá s „veškerou mocí“, kterou má opět vysílá s „veškerou mocí“, kterou má 
„na nebi i na zemi“, aby šli a získávali mu „na nebi i na zemi“, aby šli a získávali mu 
učedníky „ze všech národů“.učedníky „ze všech národů“.

Jak se problémy v době konce týkají uznání moci? Čí autoritu následujeme dnes: Boží, 
naši vlastní, moc šelmy nebo někoho jiného? 

AplikaceAplikace
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BOŽÍ SLÁVA NAPLŇUJE ZEMI

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí 
všechno povstalo a jest. (Zj 4,11)
Slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohat-
ství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ (Zj 5,12)
Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva 
i moc patří Bohu našemu...“ (Zj 19,1)
25Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. 26V něm se shro-
máždí sláva i čest národů. (Zj 21,25.26)

Osobní studium

Prostuduj si úvodní texty (Zj 4,11; Zj 5,12; Zj 19,1). Prostuduj si úvodní texty (Zj 4,11; Zj 5,12; Zj 19,1). 
Jaká slova se spojují s Boží slávou, která ozařu-Jaká slova se spojují s Boží slávou, která ozařu-
je zemi, jak je popsáno ve Zj 18,1?je zemi, jak je popsáno ve Zj 18,1?

Velký spor mezi dobrem a zlem ve vesmíru Velký spor mezi dobrem a zlem ve vesmíru 
souvisí také s úctou k Bohu a s Božím charak-souvisí také s úctou k Bohu a s Božím charak-
terem. Satan jako vzbouřený anděl prohlásil, terem. Satan jako vzbouřený anděl prohlásil, 
že Bůh je nespravedlivý, že vyžaduje uctívání, že Bůh je nespravedlivý, že vyžaduje uctívání, 
ale na oplátku dává málo, že Boží zákon ome-ale na oplátku dává málo, že Boží zákon ome-
zuje naši svobodu a naši radost.zuje naši svobodu a naši radost.

Ježíšův život, smrt a vzkříšení tento mýtus Ježíšův život, smrt a vzkříšení tento mýtus 
rozbily. Ten, který nás stvořil, vstoupil na zem rozbily. Ten, který nás stvořil, vstoupil na zem 
ovládanou mocnostmi zla, aby nás vykoupil. ovládanou mocnostmi zla, aby nás vykoupil. 
Na kříži dal odpověď na satanova obvinění Na kříži dal odpověď na satanova obvinění 
a ukázal, že Bůh je milující a spravedlivý.a ukázal, že Bůh je milující a spravedlivý.

Lidé oddaní Kristu jsou naplněni jeho láskou Lidé oddaní Kristu jsou naplněni jeho láskou 
a uchváceni jeho ctí zjevují jeho slávu – jeho a uchváceni jeho ctí zjevují jeho slávu – jeho 
milující, obětavý charakter světu, který je so-milující, obětavý charakter světu, který je so-
becký, bezbožný a zahleděný do sebe. Takto je becký, bezbožný a zahleděný do sebe. Takto je 
země ozářena Božím charakterem.země ozářena Božím charakterem.

Přečti si text Ex 33,18.19. Jak Bůh zjevuje Přečti si text Ex 33,18.19. Jak Bůh zjevuje 
svou slávu Mojžíšovi? Jak rozumíš výrazu svou slávu Mojžíšovi? Jak rozumíš výrazu 
„Boží sláva“?„Boží sláva“?

Boží sláva je vyjádřením Božího svaté-Boží sláva je vyjádřením Božího svaté-
ho charakteru. Země bude naplněna jeho ho charakteru. Země bude naplněna jeho 
slávou, až budeme naplněni Boží láskou slávou, až budeme naplněni Boží láskou 
a náš charakter se změní láskou, která nás a náš charakter se změní láskou, která nás 
vykoupí.vykoupí.

Projevení Kristovy lásky v našem osob-Projevení Kristovy lásky v našem osob-
ním životě zjevuje světu jeho slávu a cha-ním životě zjevuje světu jeho slávu a cha-
rakter. Poselství, které nesou tři andělé rakter. Poselství, které nesou tři andělé 
a které má být zvěstováno světu pohlcené-a které má být zvěstováno světu pohlcené-
mu duchovní temnotou, zní: „Bojte se Boha mu duchovní temnotou, zní: „Bojte se Boha 
a vzdejte mu čest...“ (Zj 14,70).a vzdejte mu čest...“ (Zj 14,70).

Nám nenáleží žádná sláva ani žádné Nám nenáleží žádná sláva ani žádné 
uznání našich dobrých skutků, naší spra-uznání našich dobrých skutků, naší spra-
vedlnosti ani naší dobroty. „Poselství vedlnosti ani naší dobroty. „Poselství 
o Kristově spravedlnosti má znít z jednoho o Kristově spravedlnosti má znít z jednoho 
konce země na druhý. [...] Toto je Boží sláva, konce země na druhý. [...] Toto je Boží sláva, 
která završuje dílo třetího anděla.“ (6T 19) která završuje dílo třetího anděla.“ (6T 19) 
Ellen G. Whiteová také píše: „Co je osprave-Ellen G. Whiteová také píše: „Co je osprave-
dlnění z víry? Je to Boží dílo, které odsouvá dlnění z víry? Je to Boží dílo, které odsouvá 
lidskou slávu do prachu a pro člověka dělá lidskou slávu do prachu a pro člověka dělá 
to, co on nemá moc udělat sám pro sebe.“ to, co on nemá moc udělat sám pro sebe.“ 
(TM 456) (TM 456) 

Nám nepřísluší žádná sláva, všechna Nám nepřísluší žádná sláva, všechna 
sláva patří jen a jen Bohu.sláva patří jen a jen Bohu.

Jak se může stát tvůj život oslavou Boha a představením jeho charakteru? 

AplikaceAplikace
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ZABITÝ A VZKŘÍŠENÝ BERÁNEK
22Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. 23To město 
nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Berá-
nek. (Zj 21,22.23)
1A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. 2Uprostřed 
města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý 
měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. 3A nebude tam nic pro-
klatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit... (Zj 22,1–3)

Osobní studium

Ve Zjevení najdeme mnoho důležitých bib-Ve Zjevení najdeme mnoho důležitých bib-
lických symbolů: například drak v nebi lických symbolů: například drak v nebi 
(Zj 12,3.4.7), andělé letící středem nebeské (Zj 12,3.4.7), andělé letící středem nebeské 
klenby (Zj 14,6), žena jezdící na nachové šelmě klenby (Zj 14,6), žena jezdící na nachové šelmě 
(Zj 17,3). Píše se o nich v Božím slově. Duch (Zj 17,3). Píše se o nich v Božím slově. Duch 
svatý inspiroval Jana, aby je tam zaznamenal. svatý inspiroval Jana, aby je tam zaznamenal. 
Symboly hrají důležitou roli při odhalování Symboly hrají důležitou roli při odhalování 
pravdy těmi, kteří čtou knihu Zjevení a žijí po-pravdy těmi, kteří čtou knihu Zjevení a žijí po-
dle ní: „Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto dle ní: „Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto 
proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, 
co je tu napsáno, neboť čas je blízko“ (Zj 1,3).co je tu napsáno, neboť čas je blízko“ (Zj 1,3).

Existuje však další obraz, který se opa-Existuje však další obraz, který se opa-
kovaně objevuje v celé knize Zjevení. O jaký kovaně objevuje v celé knize Zjevení. O jaký 
obraz jde a co představuje?obraz jde a co představuje?

O čem mluví následující texty knihy Zje-O čem mluví následující texty knihy Zje-
vení. Jaký je význam symboliky Beránka vení. Jaký je význam symboliky Beránka 
a proč se tolikrát objevuje v knize Zjevení?a proč se tolikrát objevuje v knize Zjevení?
Zj 5,6.8.12Zj 5,6.8.12
Zj 7,17Zj 7,17
Zj 14,1Zj 14,1
Zj 15,3Zj 15,3
Zj 19,7Zj 19,7
Zj 21,22.23Zj 21,22.23
Zj 22,1–3Zj 22,1–3

Samozřejmě, jak říkají úvodní slova Samozřejmě, jak říkají úvodní slova 
knihy, toto je zjevení „Ježíše Krista“ (ČSP). knihy, toto je zjevení „Ježíše Krista“ (ČSP). 
A Beránka „zabitého“ (Zj 5,6.12; Zj 13,8), tedy A Beránka „zabitého“ (Zj 5,6.12; Zj 13,8), tedy 

Ježíše Krista ukřižovaného. Zde se nachá-Ježíše Krista ukřižovaného. Zde se nachá-
zí srdce a duše nejen poselství tří andělů zí srdce a duše nejen poselství tří andělů 
a knihy Zjevení, ale celé Bible. Nemůžeme a knihy Zjevení, ale celé Bible. Nemůžeme 
být věrni svému povolání, nemůžeme dělat být věrni svému povolání, nemůžeme dělat 
práci, k níž Bůh povolal tuto církev, pokud práci, k níž Bůh povolal tuto církev, pokud 
ústředním bodem našeho poselství není ústředním bodem našeho poselství není 
Beránek, zabitý Beránek, ukřižovaný Ježíš, Beránek, zabitý Beránek, ukřižovaný Ježíš, 
oběť za naše hříchy.oběť za naše hříchy.

„Musíme záměrně umístit Beránka, který „Musíme záměrně umístit Beránka, který 
byl zabit, do samého středu našich doktrín byl zabit, do samého středu našich doktrín 
a poselství a do ‚srdce‘ každého kázání, které a poselství a do ‚srdce‘ každého kázání, které 
kážeme, každého článku, který napíšeme, kážeme, každého článku, který napíšeme, 
každé modlitby, kterou vyslovíme, každé pís-každé modlitby, kterou vyslovíme, každé pís-
ně, kterou zpíváme, do každého biblického ně, kterou zpíváme, do každého biblického 
studia, do všeho, co děláme. Ať láska, kterou studia, do všeho, co děláme. Ať láska, kterou 
zjevil Beránek na kříži, promění způsob, ja-zjevil Beránek na kříži, promění způsob, ja-
kým se k sobě navzájem chováme, a podnítí kým se k sobě navzájem chováme, a podnítí 
nás, abychom se také starali o svět.“ (Ángel nás, abychom se také starali o svět.“ (Ángel 
Manuel Rodriguez, Manuel Rodriguez, The Closing of the Cosmic The Closing of the Cosmic 
Conflict: Role of the Three Angels’ Messages. Conflict: Role of the Three Angels’ Messages. 
Nepublikovaný rukopis,Nepublikovaný rukopis, s. 70)s. 70)

To znamená, že uprostřed obrazů nebez-To znamená, že uprostřed obrazů nebez-
pečných šelem, draka, který vede válku, ran, pečných šelem, draka, který vede válku, ran, 
pronásledování a znamení šelmy zůstává pronásledování a znamení šelmy zůstává 
v popředí a uprostřed všeho právě Berá-v popředí a uprostřed všeho právě Berá-
nek, zabitý Beránek. On jediný – a to, co pro nek, zabitý Beránek. On jediný – a to, co pro 
nás udělal, dělá a udělá, dokud to všechno nás udělal, dělá a udělá, dokud to všechno 
neskončí. On je nakonec tím, o čem mluví neskončí. On je nakonec tím, o čem mluví 
poselství tří andělů.poselství tří andělů.

Proč je klíčové, aby byl „zabitý Beránek“ v centru našeho poselství? Důležité je, abychom se 
nejen druhým snažili zvěstovat Beránka, ale aby i náš vlastní život byl naplněn Beránkem.

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„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.nout, na kterou stranu se přidají.

Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním 
Božího Ducha. Důkazy už byly předloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klíčí a přináší plody. Božího Ducha. Důkazy už byly předloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klíčí a přináší plody. 
Tiskoviny rozšířené evangelisty zapůsobily svým vlivem. Mnozí lidé, na které měly vliv, Tiskoviny rozšířené evangelisty zapůsobily svým vlivem. Mnozí lidé, na které měly vliv, 
však nemohli všemu správně rozumět nebo se evangeliem řídit. Nyní však pronikají paprs-však nemohli všemu správně rozumět nebo se evangeliem řídit. Nyní však pronikají paprs-
ky ‚světla‘ všude, evangelium lze vidět v celé jeho kráse a upřímní věřící lámou pouta, která ky ‚světla‘ všude, evangelium lze vidět v celé jeho kráse a upřímní věřící lámou pouta, která 
je svazovala. Rodinné svazky a církevní vztahy je už nemohou zadržet. Pravda evangelia je svazovala. Rodinné svazky a církevní vztahy je už nemohou zadržet. Pravda evangelia 
má pro ně větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, se má pro ně větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, se 
velký počet lidí postaví na Boží stranu.“ (GC 612; VDV 396)velký počet lidí postaví na Boží stranu.“ (GC 612; VDV 396)

Otázky k rozhovoru
1.  Ellen G. Whiteová uvádí, že „poselství ospravedlnění z víry je poselstvím třetího andě-

la“. (Ev 190) Co to znamená? Jak souvisí ospravedlnění z víry s poselstvím tří andělů?
2.  Přečtěte si ještě jednou Zj 14,12. Jaký je rozdíl mezi zachováváním Božích přikázání 

a zákonictvím? Kdy se poslušnost stává zákonictvím? Jak může být zákoníkem i někdo, 
kdo nezachovává Boží přikázání?

3.  Jakou odpověď můžeme dát těm, kteří nás kritizují, že mluvíme o dravých šelmách 
a přísném varování, které se nachází v knize Zjevení? Kromě jasné odpovědi, že o nich 
mluvíme, protože jsou součástí Písma, jaké další odpovědi můžete dát?

4.  Diskutujte ve třídě o aktuálním dění ve světě. Co se momentálně odehrává a mohlo by 
vést k eskalaci závěrečných událostí? Jak najít rovnováhu mezi tím, abychom si uvědo-
mili dobu, ve které žijeme, a zároveň se nenechali vtáhnout do neplodných spekulací 
o tom, co nám ještě nebylo odhaleno?
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