Týden od 22. do 28. září

Slíbené oživení a dokončení Božího díla

13

Slíbené oživení
a dokončení Božího díla
Texty na tento týden:
Mt 3,10.11; 28,16–20; Jl 3,1–5; Ž 51,10–13; Zj 17,12–14
Základní verš
„Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte,
posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.“ (Jk 5,7.8)
Možná se nám někdy zdá jako nemožné oslovit celý svět evangeliem. I když církev adventistů velmi rychle
roste, tento růst není úměrný růstu populace. Na světě je mnoho oblastí, kde o adventistech nevědí vůbec nic – ani o poselství, které přinášejí.
Tato smutná realita vyvolává vážné otázky: Je možné, aby tato generace přinesla evangelium do celého světa? Nastane nějaký neobvyklý zlom, který dramaticky urychlí zvěstování trojandělského poselství?
V této souvislosti je třeba uvědomit si jednu věc: Je to Boží dílo – a On ho dokončí. Zároveň však nesmíme
zapomínat, že v této poslední fázi Božího díla nás Bůh pověřil důležitou úlohou.
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Neděle 22. září

Zaslíbená moc
16

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17Spatřili ho
a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. 19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,16–20)

Osobní studium
Kristovo velké pověření v Mt 28,16–20 provází důležité Ježíšovo zaslíbení. O jaké zaslíbení jde? Učedníci
nekázali ve své síle, ale v síle Kristově. Podle Pavla bylo v průběhu několika let evangelium „kázáno všemu
stvoření pod nebem“ (Ko 1,23). I když někdo možná pochybuje o doslovném významu Pavlových slov, je
nepopiratelné, že v prvním století evangelium velmi silně ovlivnilo společnost. Evangelium změnilo svět.
Kristus slíbil svým učedníkům, že pošle, „co slíbil Otec“, a oni budou „vyzbrojeni mocí z výsosti“ (L 24,49).
Spasitel dodal: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě
a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Sk 1,8).
Bez ohledu na náročnost tohoto úkolu jsou Boží zaslíbení jistá. Ježíšova slova, že „toto evangelium
o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům“ (Mt 24,14), jsou zaslíbením. Možná
nám přijde jako nemožné zvěstovat evangelium celému světu, ale Boží moc dokáže překonat všechny
překážky. Dříve, než se náš Pán vrátí, každý člověk na planetě Zemi dostane příležitost slyšet a pochopit
Boží poselství lásky a pravdy (Zj 18,1).
„Viděla jsem anděly, kteří sestupovali na zem a potom zase vystupovali do nebe. Připravovali půdu
pro splnění významné události. Potom jsem viděla jiného mocného anděla, který dostal příkaz sestoupit
na zem, připojit se k hlasu třetího anděla a dát sílu a moc jeho poselství. Tento anděl obdržel velkou moc
a slávu. Když sestupoval, zem byla osvícena jeho slávou. Světlo, které provázelo tohoto anděla, proniklo
všude.“ (EW 277)
Bůh své dílo dokončí. Sešle svého Ducha a dokončí, co se v rámci lidských plánů zdá nemožné.

Aplikace
Jak můžeš efektivněji svědčit o Bohu ve svém blízkém okolí? Co můžeš udělat, abys napomohl splnění
úkolu, který je zaznamenán v Mt 24,14?
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Pondělí 23. září
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Raný a pozdní déšť
1

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,
vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. 2Rovněž na otroky a otrokyně
vyleji v oněch dnech svého ducha. 3Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev
a oheň a sloupy dýmu. 4Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův,
veliký a hrozný. 5Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
(Jl 3,1–5)

Osobní studium
Ve Starém a Novém zákoně je používána symbolika vody ke znázornění působení Ducha svatého. Prorok
Izajáš píše: „Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo…“ (Iz 44,3). Je zde využit obvyklý hebrejský literární útvar, který se nazývá paralelizmus. Druhý
výrok v textu vysvětluje ten první. I prorok Jóel využívá symboliku vody. Bůh slibuje, že zavlaží izraelská
pole. Potom vyhlašuje: „Vyleji svého ducha na každé tělo“ (Jl 3,1; 2,28). Také Ježíš používá symboliku vody,
aby znázornil působení Ducha svatého (J 7,37–39).
V biblických dobách se oralo a selo na podzim. Potom přišel raný déšť. Ten způsobil, že semeno vyklíčilo a získalo dostatečnou výživu pro svůj růst. Pozdní déšť pak zavlažil půdu na jaře. Díky němu dozrála
úroda ke sklizni.
Bůh používá symboliku raného a pozdního deště dvěma způsoby. (Přečti si texty v Jl 2,21–24; 3,1–5;
Jk 5,7.8.) Raný déšť Ducha svatého byl vylit na učedníky o Letnicích, aby „spustil“ křesťanskou misii. Pozdní
déšť bude vylit na Boží církev na konci času, aby mohlo být dokončeno Boží dílo na zemi. Termín „pozdní
déšť“ odkazuje na nepřetržité působení Ducha svatého, který usvědčuje, učí, vede a zmocňuje každého
věřícího. „Pozdní déšť” je výraz, kterým je popisováno zvláštní seslání Ducha svatého na Kristovu církev
těsně před Ježíšovým příchodem.
„Když židovští proroci předpovídali, že Boží církev obdrží v nebývalé míře dar duchovní milosti, používali obraz raného a pozdního deště, který padá ve východních zemích v době setby a žní. Vylití Ducha
ve dnech apoštolů bylo počátkem raného deště a výsledek byl velkolepý… Avšak pro dobu krátce před
ukončením pozemské žně je přislíben dar mimořádné duchovní milosti, která má připravit církev na příchod Syna člověka. Toto vylití Ducha je přirovnáno k pozdnímu dešti; a právě o tuto větší moc by měli
křesťané ‚v čas jarních dešťů‘ prosit Pána žně.“ (PNL 32; AA 55)

Aplikace
Jak se projevuje „pozdní déšť“ ve tvém životě? Jakou úlohu hraje? Co očekáváš od „pozdního deště“?
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Úterý 24. září

Podmínky pro pozdní déšť
10

Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 11Odvrať svou tvář od mých hříchů,
zahlaď všechny moje nepravosti. 12Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! (Ž 51,10–13)

Osobní studium
Co říkají následující texty v Sk 1,14; 3,18–20; Za 10,1; Ž 119,25 a J 6,63 o přípravě, která je potřebná pro to,
abychom mohli přijmout v plnosti moc Ducha svatého?
Písmo nás vyzývá, abychom prosili o Ducha svatého (L 11,13). Učedníci věřili Kristovu zaslíbení, sjednoceni čekali a prosili o vylití Ducha svatého (Sk 1,8.14). Bůh nás vybízí, abychom prosili o Ducha svatého – ne proto, že by nám ho nechtěl dát, ale proto, abychom byli připraveni ho přijmout. Když prosíme
o vylití Ducha svatého, Bůh působí v našem srdci a vede nás k pokání. Modlitba v malých skupinách spolu
s dalšími členy sboru nás sjednotí a upevní naše společenství. Modlitba a studium Bible připraví naši mysl,
abychom byli citliví na působení Ducha svatého v našem životě.
Každé duchovní oživení a pravá reformace v nás vyvolají vášnivou touhu svědčit. (Podívej se na text
ve Sk 4,13.20; 5,32; 8,4.) Když si uvědomíme, co pro nás Ježíš vykonal, budou naše srdce naplněna
vděčností. Podobně jako Petr a Jan vyznáme: „Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet“
(Sk 4,20). Vylití Ducha svatého o Letnicích připravilo učedníky, aby mohli mocně svědčit.
Vylití Ducha svatého o Letnicích připravilo učedníky, aby se stali svědky pro okolní společnost. Také
vylití Ducha svatého při pozdním dešti připraví Boží církev k tomu, aby mohla oslovit poslední generaci
na tomto světě. Boží dílo na zemi bude ukončeno vylitím pozdního deště. Nejvzácnější dar nebe je nabízen v neomezeném množství, aby bylo ukončeno nejnaléhavější a nejdůležitější dílo, které bylo církvi
svěřeno.

Aplikace
Jaký je přirozený důsledek duchovní obnovy v našem životě? Kam vedou všechna duchovní oživení
a reformace? První učedníci svým kázáním a svědectvím obrátili svět „vzhůru nohama“. Jak může něco
podobného platit i o nás?
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Středa 25. září
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Křest ohněm
10

Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen
do ohně. 11Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem
hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. (Mt 3,10.11)

Osobní studium
Ve Starém a Novém zákoně jsou při popisu působení Ducha svatého používány různé symboly – voda,
vítr, olej… Jan Křtitel připojuje další obraz – oheň (Mt 3,11; L 3,16).
Jan v uvedeném textu říká: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Slovo „ohněm“ vysvětluje
větu „křtít Duchem svatým“. Křest Duchem svatým je tedy křtem ohněm. Slovo „křest“ je v Novém zákonu použito 80krát a znamená úplné ponoření.
V Písmu je oheň velmi často používán symbolicky. (Přečti si texty v Ex 3,2–4; 24,17; 1Kr 18,24; Mal 3,2.3;
Sk 2,1–4 a Žd 12,29.) Oheň je symbolem slávy, přítomnosti a moci Boha, která se projevuje v působení
Ducha svatého. Být pokřtěný ohněm znamená být ponořený do slávy Boží přítomnosti prostřednictvím
Ducha svatého, což vede ke svědectví o jeho moci. Mojžíš potkal Boha v hořícím keři. Pak odešel ze slávy
jeho přítomnosti, aby svědčil před faraonem. Elijáš svědčil Izraeli v slávě Boží ohnivé přítomnosti na hoře
Karmel. Když se o Letnicích ukázaly ohnivé jazyky, učedníci svědčili v jazycích, které se nikdy před tím
neučili. Křest Duchem svatým je ponoření do přítomnosti a moci Boha, abychom byli připraveni na efektivní svědectví o jeho slávě. I v posledních dnech dějin této země se Boží lid ponoří do Boží přítomnosti
a bude naplněn jeho mocí. Bůh vyšle svůj lid, aby světu přinášel svědectví o jeho charakteru – charakteru
Stvořitele a Zachránce.
Boží sláva a jeho laskavý charakter budou prostřednictvím moci Ducha svatého zjeveny čekajícímu
světu a vesmíru. Každý člověk na této planetě dostane příležitost slyšet a pochopit Boží poslední poselství.

Aplikace
Boží sláva a jeho laskavý charakter budou zjeveny světu. Jak můžeš právě teď zjevovat okolí tuto slávu
svým životem? Co to od tebe vyžaduje?
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Čtvrtek 26. září

Ukončení velkého sporu
12

Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. 13Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají
té šelmě. 14Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král
králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. (Zj 17,12–14)

Osobní studium
Celou knihu Zjevení můžeme shrnout do několika slov: Ježíš vítězí, satan prohrává. (Přečti si texty
ve Zj 12,17; 17,12–14; 19,11–16.) Je dobrou zprávou, že tentýž Ježíš, který porazil satana na kříži, opět přijde
a zpečetí své vítězství nad mocnostmi zla. Úplně skoncuje se zlem (Zj 19,19–21; Ez 28,18.19). Zlo nebude
mít poslední slovo. Bída a neštěstí nebudou mít poslední slovo. Nemoci a utrpení nebudou mít poslední
slovo. Chaos a kriminalita nebudou mít poslední slovo. Choroby a smrt nebudou mít poslední slovo.
Poslední slovo bude mít Bůh.
Do té doby Otec, Syn i Duch svatý dělají vše pro to, aby každý člověk poznal evangelium. Bůh prožívá
utrpení nad stavem umírajícího světa. Jeho lid brzy svými slovy a činy zjeví světu Ježíšovu úžasnou milost
a pravdu.
I satan však dělá vše, co je v jeho moci, aby bojoval proti jejich svědectví. Poslední krize rozdělí tento
svět. Ježíš pošle svého Ducha v pozdním dešti. Boží dílo na zemi bude ukončeno.
„Kristovi následovníci budou radostně zvěstovat Boží poselství – po celém světě budou varování šířit
tisíce lidí. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni; věřící budou provázet znamení a zázraky.“
(VDV 396; GC 612)
Boží dílo na zemi bude dokončeno. Ježíš znovu přijde. Celá nebesa i zem se budou radovat. Nejdůležitější prioritou v našem životě je být každý den v srdci oživen Boží milostí a zvát Ducha svatého, aby nás
formoval k jeho obrazu (1J 3,1–3).

Aplikace
Dějiny tohoto světa spějí ke svému konci. Kdo to nevidí? Je něco, na čem záleží více, než abychom otevřeli své srdce Ježíši a prosili ho o oživení a reformaci, které jsou tak potřebné nejen pro každého z nás
jednotlivě, ale i pro církev jako celek? Co by se stalo, kdybychom svá srdce plně podřídili Bohu a svůj život
zasvětili šíření tohoto poselství světu?

lekce číslo 13

93

Pátek 27. září
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Podněty k zamyšlení
„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. Tiskoviny rozšířené evangelisty zapůsobily svým vlivem. Mnozí lidé, na které měly vliv, však nemohli všemu správně rozumět nebo
se evangeliem řídit. Nyní však pronikají paprsky ‚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 má pro ně větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, se
velký počet lidí postaví na Boží stranu.“ (VDV 396; GC 612)

Otázky k rozhovoru
1. V uvedeném citátu Ellen Whiteové je napsáno: „Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů
jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha.“ Co to znamená? A co to neznamená? Vždyť naše poselství je velmi logické a rozumné. V jeho prospěch svědčí velmi silné argumenty. Jak máme rozumět
tomuto citátu?
2. Jakou duchovní aplikaci mají zaslíbení, která dal Bůh svému lidu ve Starém zákoně, pro jeho církev
dnes? (Dt 11,13–18; Oz 6,1–3; 10,12)
3. Stephen Hawking, jeden z nejznámějších vědců, zhodnotil věčný život jako „pohádku pro lidi, kteří
se bojí tmy“. Proč podobné výroky ukazují, jak důležité poselství plné naděje máme pro svět, který
nezná Boha ani jeho lásku?
4. I když nevíme, kdy se Ježíš vrátí, věříme, že to bude co nejdříve. Chceme, aby tento hříchem nakažený
svět skončil a začal nový svět bez hříchu. Proto věříme, že oživení a reformace jsou nesmírně důležité.
Ty však nezačnou jinak než působením Ducha svatého v našem srdci. Reformace se „nespustí“, dokud
se jako jednotlivci vědomě nerozhodneme podřídit se plně svým srdcem, duší i myslí Bohu. Jak se
můžeme – bez toho, abychom odsuzovali druhé nebo se s nimi porovnávali – navzájem povzbuzovat
v přípravě na působení Ducha svatého v našich životech?
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