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Týden od 19. do 25. záříLekce Lekce 1313

1313

Dokonalý odpočinek
Texty na tento týden
Zj 1,9–19; Mt 24,4–8.23–31; Zj 14,6–12; Žd 11,13–16; Fp 4,4–6

Základní verš
„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil 
Bůh těm, kdo ho milují.‘“ (1K 2,9)
Měl jsi někdy pocit, jako by ses ocitl upro-Měl jsi někdy pocit, jako by ses ocitl upro-
střed války? Podobnou zkušenost prožívají střed války? Podobnou zkušenost prožívají 
mnozí lidé, včetně nevěřících. Proč? Protože mnozí lidé, včetně nevěřících. Proč? Protože 
je to pravda. Jsme součástí zápasu mezi dob-je to pravda. Jsme součástí zápasu mezi dob-
rem a zlem, mezi Kristem na straně dobra rem a zlem, mezi Kristem na straně dobra 
a satanem na straně zla.a satanem na straně zla.

Realita, kterou prožíváme, se tak odehrá-Realita, kterou prožíváme, se tak odehrá-
vá na dvou úrovních. Jednou je velký spor vá na dvou úrovních. Jednou je velký spor 
mezi Kristem a satanem, který má kosmic-mezi Kristem a satanem, který má kosmic-
ký rozměr, protože začal právě v nebesích ký rozměr, protože začal právě v nebesích 
(Zj 12,7). Ve zmatku událostí, které prožíváme, (Zj 12,7). Ve zmatku událostí, které prožíváme, 
můžeme velmi rychle ztratit ze zřetele Boží můžeme velmi rychle ztratit ze zřetele Boží 
záchranný plán pro celý tento svět. Války, po-záchranný plán pro celý tento svět. Války, po-
litické nepokoje, ekonomické krize, pandemie litické nepokoje, ekonomické krize, pandemie 
a přírodní katastrofy v nás mohou vyvolá-a přírodní katastrofy v nás mohou vyvolá-

vat pocity bezmoci a strachu. Boží rady dané vat pocity bezmoci a strachu. Boží rady dané 
prostřednictvím proroků nám však mohou prostřednictvím proroků nám však mohou 
pomoci vidět události kolem nás v širších pomoci vidět události kolem nás v širších 
souvislostech. Takto můžeme rozumět, kam souvislostech. Takto můžeme rozumět, kam 
směřujeme a jak se tam dostaneme.směřujeme a jak se tam dostaneme.

Velký spor se však odehrává i na osobní Velký spor se však odehrává i na osobní 
úrovni. Každý z nás čelí každodenním vý-úrovni. Každý z nás čelí každodenním vý-
zvám a problémům. A pokud se nedočkáme zvám a problémům. A pokud se nedočkáme 
druhého příchodu ještě za našeho života, druhého příchodu ještě za našeho života, 
pak prožijeme i zkušenost smrti.pak prožijeme i zkušenost smrti.

Tento týden se budeme věnovat tomu, jak Tento týden se budeme věnovat tomu, jak 
můžeme prožívat pokoj v Kristu i uprostřed můžeme prožívat pokoj v Kristu i uprostřed 
neklidu a naší (z krátkodobého pohledu) ne-neklidu a naší (z krátkodobého pohledu) ne-
jisté budoucnosti. Z dlouhodobého pohledu jisté budoucnosti. Z dlouhodobého pohledu 
však naše budoucnost vypadá velmi slibně. však naše budoucnost vypadá velmi slibně. 

Osnova lekce
Poslední lekce celého čtvrtletí se zaměřuje na ten nejlepší „odpočinek“ a „pokoj“, který Poslední lekce celého čtvrtletí se zaměřuje na ten nejlepší „odpočinek“ a „pokoj“, který 

mohou prožívat Boží děti i uprostřed nepokojného a bouřlivého světa.mohou prožívat Boží děti i uprostřed nepokojného a bouřlivého světa.
• Zj 1,9–19: Ujištění o Ježíšově blízkosti (neděle)• Zj 1,9–19: Ujištění o Ježíšově blízkosti (neděle)
• Mt 24,9–14: Povzbuzení k vytrvalosti až do konce (pondělí)• Mt 24,9–14: Povzbuzení k vytrvalosti až do konce (pondělí)
• Zj 14,6–12: Poselství tří andělů o nabízeném pokoji (úterý)• Zj 14,6–12: Poselství tří andělů o nabízeném pokoji (úterý)
• Žd 11,13–16: Smrt – smutná realita, a přesto zpráva o pokoji (středa)• Žd 11,13–16: Smrt – smutná realita, a přesto zpráva o pokoji (středa)
• Fp 4,4–6: Radost a pokoj navzdory okolnostem (čtvrtek)• Fp 4,4–6: Radost a pokoj navzdory okolnostem (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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VIDĚNÍ KONCE
9Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem 
se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. 10Ocitl jsem se ve vytržení ducha 
v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: 11„Co vidíš, napiš do knihy a po-
šli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Lao-
dikeje.“ 12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm 
zlatých svícnů; 13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou 
zlatý pás. 14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy 
podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. 16V pravici držel sedm hvězd 
a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. 17Když 
jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Ne-
boj se. Já jsem první i poslední, 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče 
od smrti i hrobu. 19Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom. (Zj 1,9–19)

Osobní studium

Jan pobýval na skalnatém ostrově, vzdálený Jan pobýval na skalnatém ostrově, vzdálený 
od všeho, co mu bylo blízké a milé. O čem asi od všeho, co mu bylo blízké a milé. O čem asi 
přemýšlel, když se ocitl na tomto pustém ostro-přemýšlel, když se ocitl na tomto pustém ostro-
vě? Jak se tam vlastně dostal a proč? Měl přece vě? Jak se tam vlastně dostal a proč? Měl přece 
zkušenost s živým Ježíšem, viděl ho odcházet zkušenost s živým Ježíšem, viděl ho odcházet 
a slyšel, jak dva andělé říkali: „Muži z Galileje, co a slyšel, jak dva andělé říkali: „Muži z Galileje, co 
tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl 
od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak 
jste ho viděli odcházet“ (Sk 1,11). jste ho viděli odcházet“ (Sk 1,11). 

To vše však byla pro Jana už vzdálená mi-To vše však byla pro Jana už vzdálená mi-
nulost a Ježíš se stále ještě nevrátil. Ostatní nulost a Ježíš se stále ještě nevrátil. Ostatní 
apoštolové už mezitím zemřeli. Mladá církev apoštolové už mezitím zemřeli. Mladá církev 
překonala generační výměnu a nyní čelila překonala generační výměnu a nyní čelila 
velkému pronásledování zvenčí a podivným velkému pronásledování zvenčí a podivným 
heretickým vlivům zevnitř. Jan se musel cítit heretickým vlivům zevnitř. Jan se musel cítit 
opuštěný, unavený a neklidný. A pak, nečeka-opuštěný, unavený a neklidný. A pak, nečeka-
ně, dostal vidění.ně, dostal vidění.

Uvažuj o textu Zjevení 1,9–19. Jaký vliv Uvažuj o textu Zjevení 1,9–19. Jaký vliv 
mohlo mít na Jana vidění, které dostal? mohlo mít na Jana vidění, které dostal? 
Jaké pocity v něm asi vyvolalo?Jaké pocity v něm asi vyvolalo?

Ježíš svým následovníkům řekl: „A hle, já Ježíš svým následovníkům řekl: „A hle, já 
jsem s vámi po všecky dny až do skonání to-jsem s vámi po všecky dny až do skonání to-

hoto věku“ (Mt 28,20). V exilu Jan na tato slo-hoto věku“ (Mt 28,20). V exilu Jan na tato slo-
va určitě vzpomínal. „Zjevení“, které obdr-va určitě vzpomínal. „Zjevení“, které obdr-
žel od Ježíše, muselo být pro něj obrovským žel od Ježíše, muselo být pro něj obrovským 
povzbuzením. Ježíš, který je „Alfa i Omega, povzbuzením. Ježíš, který je „Alfa i Omega, 
první i poslední, počátek i konec“ (Zj 22,13), první i poslední, počátek i konec“ (Zj 22,13), 
se nyní Janovi ve vyhnanství zjevil zcela se nyní Janovi ve vyhnanství zjevil zcela 
novým, nečekaným způsobem.novým, nečekaným způsobem.

Ve verších Zjevení nacházíme vidění o bu-Ve verších Zjevení nacházíme vidění o bu-
doucnosti tohoto světa. Před učedníkem se doucnosti tohoto světa. Před učedníkem se 
rozprostřel majestátní, komplexní pohled rozprostřel majestátní, komplexní pohled 
na dějiny. My to dnes můžeme vnímat jako na dějiny. My to dnes můžeme vnímat jako 
dějiny křesťanské církve, ale pro Jana to dějiny křesťanské církve, ale pro Jana to 
všechno byly budoucí události. Uprostřed všechno byly budoucí události. Uprostřed 
soužení a zkoušek, které měly přijít, Jan viděl, soužení a zkoušek, které měly přijít, Jan viděl, 
jaký bude konec všeho: „A viděl jsem nové jaký bude konec všeho: „A viděl jsem nové 
nebe a novou zemi, neboť první nebe a prv-nebe a novou zemi, neboť první nebe a prv-
ní země pominuly a moře již vůbec nebylo. ní země pominuly a moře již vůbec nebylo. 
A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté 
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha“ (Zj 21,1.2).ozdobená pro svého ženicha“ (Zj 21,1.2).

 Velkolepá apokalyptická vidění, která  Velkolepá apokalyptická vidění, která 
Jan zaznamenal ve Zjevení, pomohla tomu-Jan zaznamenal ve Zjevení, pomohla tomu-
to učedníkovi s důvěrou spočinout v Boží to učedníkovi s důvěrou spočinout v Boží 
péči a v Božím zaslíbení.péči a v Božím zaslíbení.

Život je dnes těžký a často máme obavy a strach. Jak tě uklidňuje vědomí, že Bůh zná ko-
nečnou budoucnost naší Země a že ji podle svědectví Bible můžeme očekávat s radostí?

AplikaceAplikace
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VYTRVAT AŽ DO KONCE
9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé 
jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11po-
vstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mno-
hých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno 
po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. (Mt 24,9–14)

Osobní studium

Na Olivové hoře Ježíš v hrubých rysech Na Olivové hoře Ježíš v hrubých rysech 
vykreslil dějiny světa. Byla to jeho reakce vykreslil dějiny světa. Byla to jeho reakce 
na žádost učedníků: „Pověz nám, kdy to na-na žádost učedníků: „Pověz nám, kdy to na-
stane a jaké bude znamení tvého příchodu stane a jaké bude znamení tvého příchodu 
a skonání věku!“ (Mt 24,3).a skonání věku!“ (Mt 24,3).

Ježíšova dobře známá řeč, zaznamenaná Ježíšova dobře známá řeč, zaznamenaná 
ve 24. ka pi tole Matoušova evangelia, pokrý-ve 24. ka pi tole Matoušova evangelia, pokrý-
vá nepřerušovanou časovou linii od jeho vá nepřerušovanou časovou linii od jeho 
dnů až po druhý příchod a události s ním dnů až po druhý příchod a události s ním 
spojené.spojené.

V proroctví chtěl dát Ježíš svému lidu V proroctví chtěl dát Ježíš svému lidu 
přibližný obraz toho, co se má dít na konci přibližný obraz toho, co se má dít na konci 
času, aby se mohli připravit na závěrečné času, aby se mohli připravit na závěrečné 
události. Chtěl, aby mohli v jeho lásce pro-události. Chtěl, aby mohli v jeho lásce pro-
žívat důvěru a klid, i když se všechno kolem žívat důvěru a klid, i když se všechno kolem 
nich bude hroutit a rozpadat.nich bude hroutit a rozpadat.

Adventisté velmi dobře znají Danielův Adventisté velmi dobře znají Danielův 
popis toho, co nazývá „doba soužení, jaké popis toho, co nazývá „doba soužení, jaké 
nebylo od vzniku národa až do této doby“ nebylo od vzniku národa až do této doby“ 
(Da 12,1). Ježíš chce, abychom byli připraveni (Da 12,1). Ježíš chce, abychom byli připraveni 
na události, které budou předcházet jeho na události, které budou předcházet jeho 
druhému příchodu.druhému příchodu.

Uvažuj o textech Mt 24,4–8 a 23–31. Jaký Uvažuj o textech Mt 24,4–8 a 23–31. Jaký 
bude Ježíšův příchod? Co můžeme udělat pro bude Ježíšův příchod? Co můžeme udělat pro 
to, abychom nebyli svedeni či podvedeni?to, abychom nebyli svedeni či podvedeni?

Ježíšův příchod bude skutečnou událos-Ježíšův příchod bude skutečnou událos-
tí, která se odehraje na konci času. Pokud tí, která se odehraje na konci času. Pokud 
vezmeme v úvahu místo, které je této udá-vezmeme v úvahu místo, které je této udá-
losti věnováno v proroctvích i v Ježíšových losti věnováno v proroctvích i v Ježíšových 
slovech, půjde o opravdu slovech, půjde o opravdu velkou událostvelkou událost.

Když se naposledy stala celosvětová udá-Když se naposledy stala celosvětová udá-
lost, která zcela změnila dějiny světa, bylo na ni lost, která zcela změnila dějiny světa, bylo na ni 
připraveno jen osm lidí. Ježíš přirovnává ne-připraveno jen osm lidí. Ježíš přirovnává ne-
předvídatelnost druhého příchodu právě k po-předvídatelnost druhého příchodu právě k po-
topě (Mt 24,37–39). A přestože nikdo neví den topě (Mt 24,37–39). A přestože nikdo neví den 
ani hodinu druhého příchodu (Mt 24,36), Bůh ani hodinu druhého příchodu (Mt 24,36), Bůh 
nám dal určitou prorockou posloupnost, aby-nám dal určitou prorockou posloupnost, aby-
chom viděli a sledovali, co se kolem nás děje.chom viděli a sledovali, co se kolem nás děje.

Bůh nám svěřil roli, kterou máme v tom-Bůh nám svěřil roli, kterou máme v tom-
to prorockém zápase sehrát. Jaká je naše to prorockém zápase sehrát. Jaká je naše 
úloha? Zaměř se na text Mt 24,9–14.úloha? Zaměř se na text Mt 24,9–14.

V tomto kosmickém sporu jsme více V tomto kosmickém sporu jsme více 
než jen pozorovatelé. Máme být aktivními než jen pozorovatelé. Máme být aktivními 
účastníky, kteří pomáhají nést evangelium účastníky, kteří pomáhají nést evangelium 
do celého světa. Z toho však vyplývá, že do celého světa. Z toho však vyplývá, že 
i nás může postihnout pronásledování.i nás může postihnout pronásledování.

Jak rozumíš slovům „vytrvat až do konce“? Jak je to možné zvládnout? Jaké každodenní 
rozhodnutí potřebujeme dělat, abychom nepadli, jak se to mnohým stalo a ještě stane?

AplikaceAplikace
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POSELSTVÍ O NABÍZENÉM POKOJI 
6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium 
obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal 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.“ 8Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil 
všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ 9Za 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, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; 
a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou 
na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a ne-
chal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání 
a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,6–12)

Osobní studium

Jestliže přemýšlíme o prorockém obraze Jestliže přemýšlíme o prorockém obraze 
dějin a sledujeme události kolem nás, neměli dějin a sledujeme události kolem nás, neměli 
bychom předpokládat, že se někde poho-bychom předpokládat, že se někde poho-
dlně usadíme a složíme ruce v klín. Měl by dlně usadíme a složíme ruce v klín. Měl by 
nám být cizí postoj typu: „Události se ode-nám být cizí postoj typu: „Události se ode-
hrají tak, jak byly předpověděno. Nic na tom hrají tak, jak byly předpověděno. Nic na tom 
nemůžeme změnit. Jednoduše musíme brát nemůžeme změnit. Jednoduše musíme brát 
věci takové, jaké jsou.“věci takové, jaké jsou.“

Křesťané by měli mít aktivní postoj Křesťané by měli mít aktivní postoj 
ke světu kolem sebe, a to hlavně v souvis-ke světu kolem sebe, a to hlavně v souvis-
losti se závěrečnými událostmi. Zjevení 14 losti se závěrečnými událostmi. Zjevení 14 
nám říká, že naším posláním v této dějinné nám říká, že naším posláním v této dějinné 
etapě je vyprávět druhým o Božím soudu etapě je vyprávět druhým o Božím soudu 
a pomáhat jim připravovat se na druhý pří-a pomáhat jim připravovat se na druhý pří-
chod Krista.chod Krista.

Uvažuj o úvodních verších (Zj 14,6–12). Uvažuj o úvodních verších (Zj 14,6–12). 
Co je hlavní myšlenkou těchto textů? Jaké Co je hlavní myšlenkou těchto textů? Jaké 
poselství bychom měli hlásat světu? Proč je poselství bychom měli hlásat světu? Proč je 
toto poselství naléhavé?toto poselství naléhavé?

Jako adventisté věříme, že v „trojanděl-Jako adventisté věříme, že v „trojanděl-
ském poselství“ je shrnuta „přítomná pravda“. ském poselství“ je shrnuta „přítomná pravda“. 
Nacházíme zde podstatu našeho úkolu v této Nacházíme zde podstatu našeho úkolu v této 
době dějin země.době dějin země.

Poselství začíná „věčným evangeliem“, Poselství začíná „věčným evangeliem“, 
nádhernou zprávou o Kristově smrti a o Kris-nádhernou zprávou o Kristově smrti a o Kris-
tově vzkříšení, které přináší do života skuteč-tově vzkříšení, které přináší do života skuteč-
ný pokoj. Právě v Kristu spočívá naše jediná ný pokoj. Právě v Kristu spočívá naše jediná 
naděje na spasení. Kromě toho zde zaznívá naděje na spasení. Kromě toho zde zaznívá 
poselství „nastala hodina jeho soudu“ (Zj 14,7). poselství „nastala hodina jeho soudu“ (Zj 14,7). 
Je to důležitý milník, který ukazuje na to, že Je to důležitý milník, který ukazuje na to, že 
se blíží konec. Potom slyšíme výzvu uctívat se blíží konec. Potom slyšíme výzvu uctívat 
toho, který „stvořil nebesa a zemi“, v protikla-toho, který „stvořil nebesa a zemi“, v protikla-
du s výstražným varováním adresovaným du s výstražným varováním adresovaným 
těm, kteří zůstávají v Babylónu a slouží šelmě těm, kteří zůstávají v Babylónu a slouží šelmě 
a jejímu obrazu. A konečně vidíme popis Bo-a jejímu obrazu. A konečně vidíme popis Bo-
žího lidu v době konce: „Zde se ukáže vytrva-žího lidu v době konce: „Zde se ukáže vytrva-
lost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání lost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání 
a věrnost Ježíši“ (Zj 14,12).a věrnost Ježíši“ (Zj 14,12).

Uvažuj znovu o textu Zj 14,11. Čeho podle Uvažuj znovu o textu Zj 14,11. Čeho podle 
něj nedosáhnou ti, kteří se rozhodnou slou-něj nedosáhnou ti, kteří se rozhodnou slou-
žit Božímu nepříteli, tedy „šelmě a jejímu žit Božímu nepříteli, tedy „šelmě a jejímu 
obrazu“?obrazu“?

Žádný pokoj, žádná úleva pro služebníky Žádný pokoj, žádná úleva pro služebníky 
šelmy a jejího obrazu? Přestože na přesný šelmy a jejího obrazu? Přestože na přesný 
význam těchto slov existuje řada pohledů, význam těchto slov existuje řada pohledů, 
patrně budou všichni souhlasit, že tito lidé patrně budou všichni souhlasit, že tito lidé 
neprožívají klid a odpočinek, který nabízí neprožívají klid a odpočinek, který nabízí 
Bůh svým věrným.Bůh svým věrným.

Proč je podle tebe první částí poselství tří andělů právě „věčné evangelium“? Proč bychom 
měli mít při zvěstování svěřeného poselství neustále na paměti právě evangelium? Proč je 
pochopení evangelia tak důležité v souvislosti s konceptem odpočinku?

AplikaceAplikace
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ODPOČÍVAT V POKOJI
13Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a po-
zdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé 
vlasti teprve touží. 15Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit. 16Ale 
oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. 
Vždyť jim připravil své město. (Žd 11,13–16)

Osobní studium

Křesťané čekají na Kristův příchod už dvě Křesťané čekají na Kristův příchod už dvě 
tisíciletí. Druhý příchod je skutečným vy-tisíciletí. Druhý příchod je skutečným vy-
vrcholením všech našich nadějí. A nejen vrcholením všech našich nadějí. A nejen 
našich, ale i nadějí všech Božích věrných našich, ale i nadějí všech Božích věrných 
v průběhu dějin světa.v průběhu dějin světa.

Uvažuj o úvodním textu (Žd 11,13–16). O Uvažuj o úvodním textu (Žd 11,13–16). O 
jakých slibech, zatím nesplněných, se zde jakých slibech, zatím nesplněných, se zde 
mluví? Proč je to důležité? Jak se toto posel-mluví? Proč je to důležité? Jak se toto posel-
ství týká nás dnes?ství týká nás dnes?

Pokud by platilo, že se člověk dostane Pokud by platilo, že se člověk dostane 
hned po své smrti do nebe, tyto verše by hned po své smrti do nebe, tyto verše by 
nedávaly žádný smysl. Říká snad tento text nedávaly žádný smysl. Říká snad tento text 
o lidech, kteří se „splnění slibů nedožili“, o lidech, kteří se „splnění slibů nedožili“, 
že jsou již v nebi s Ježíšem a těší se věčné že jsou již v nebi s Ježíšem a těší se věčné 
odměně? odměně? 

V takovém vnímání by byl kus ironie. V takovém vnímání by byl kus ironie. 
Když někdo zemře, často slyšíme: „Ať od-Když někdo zemře, často slyšíme: „Ať od-
počívá v pokoji.“ Co to vlastně znamená? počívá v pokoji.“ Co to vlastně znamená? 
Odpočívají tito lidé – tedy klidně spí spán-Odpočívají tito lidé – tedy klidně spí spán-
kem smrti –, nebo jsou v nebesích a sledují kem smrti –, nebo jsou v nebesích a sledují 

lidskou bídu a trápení, které se i po jejich lidskou bídu a trápení, které se i po jejich 
odchodu dál na světě odehrává? odchodu dál na světě odehrává? 

Přečti si text J 11,11. Jak Ježíš popisuje Přečti si text J 11,11. Jak Ježíš popisuje 
smrt? Jak jeho slovům rozumíš?smrt? Jak jeho slovům rozumíš?

Myšlenka o odpočívání „v klidu“ je vyjá-Myšlenka o odpočívání „v klidu“ je vyjá-
dřením pravdy o tom, co se děje s člověkem dřením pravdy o tom, co se děje s člověkem 
po smrti. Mrtví opravdu odpočívají. po smrti. Mrtví opravdu odpočívají. 

„Smrt pro věřícího člověka mnoho nezna-„Smrt pro věřícího člověka mnoho nezna-
mená. Kristus o ní hovoří jako o nepatrném mená. Kristus o ní hovoří jako o nepatrném 
okamžiku. ‚Kdo zachovává mé slovo, nezemře okamžiku. ‚Kdo zachovává mé slovo, nezemře 
navěky…, neokusí smrti navěky‘ (J 8,51.52). Pro navěky…, neokusí smrti navěky‘ (J 8,51.52). Pro 
křesťana je smrt jen spánkem, chvílí ticha křesťana je smrt jen spánkem, chvílí ticha 
a tmy. Život je skryt s Kristem v Bohu, a ‚až se a tmy. Život je skryt s Kristem v Bohu, a ‚až se 
ukáže Kristus, náš život, tehdy i vy se s ním ukáže Kristus, náš život, tehdy i vy se s ním 
ukážete v slávě‘ (Ko 3,4).“ (DA 787; TV 502)ukážete v slávě‘ (Ko 3,4).“ (DA 787; TV 502)

Ježíš přirovnává stav člověka mezi jeho Ježíš přirovnává stav člověka mezi jeho 
smrtí a ránem vzkříšení k nevědomému smrtí a ránem vzkříšení k nevědomému 
spánku (J 11,11.14). Zároveň však zdůrazňuje, spánku (J 11,11.14). Zároveň však zdůrazňuje, 
že zachránění i ztracení dostanou svou od-že zachránění i ztracení dostanou svou od-
měnu měnu po po vzkříšení (J 5,28.29). Ukazuje tak vzkříšení (J 5,28.29). Ukazuje tak 
důležitost toho, aby byl člověk připraven důležitost toho, aby byl člověk připraven 
na smrt, ať přijde kdykoliv.na smrt, ať přijde kdykoliv.

Naši zesnulí teď v klidu odpočívají. Co toto poznání pro tebe znamená?

AplikaceAplikace
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RADOVAT SE V PÁNU
4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. 
Pán je blízko. 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předklá-
dejte své žádosti Bohu. (Fp 4,4–6)

Osobní studium

Jedněmi z nejpoužívanějších aplikací v na-Jedněmi z nejpoužívanějších aplikací v na-
šich telefonech jsou mapy a navigace. Mnozí šich telefonech jsou mapy a navigace. Mnozí 
si už ani nedokážou vzpomenout, jak jsme si už ani nedokážou vzpomenout, jak jsme 
žili bez GPS navigace v telefonech. Možná žili bez GPS navigace v telefonech. Možná 
jsme byli nervózní, když jsme směřovali ně-jsme byli nervózní, když jsme směřovali ně-
kam, kde jsme nikdy předtím nebyli, a báli kam, kde jsme nikdy předtím nebyli, a báli 
jsme se, že zabloudíme. Ale s navigací v mo-jsme se, že zabloudíme. Ale s navigací v mo-
bilu se můžeme směle vydat na cestu a najít bilu se můžeme směle vydat na cestu a najít 
správné místo i v neznámém městě. Mohl správné místo i v neznámém městě. Mohl 
by tento příklad ilustrovat klid, který nám by tento příklad ilustrovat klid, který nám 
Bůh chce darovat tím, co nám ukazuje pro-Bůh chce darovat tím, co nám ukazuje pro-
střednictvím prorockých zaslíbení?střednictvím prorockých zaslíbení?

Někdy se stává, že do vyhledávání v na-Někdy se stává, že do vyhledávání v na-
vigaci zadáme špatnou adresu nebo se roz-vigaci zadáme špatnou adresu nebo se roz-
hodneme nenásledovat všechny instrukce hodneme nenásledovat všechny instrukce 
s pocitem, že známe zkratku. Ať je to jak-s pocitem, že známe zkratku. Ať je to jak-
koliv, snadno se můžeme ocitnout někde, koliv, snadno se můžeme ocitnout někde, 
kde jsme být nechtěli. A zcela určitě nám to kde jsme být nechtěli. A zcela určitě nám to 
na klidu nepřidá.na klidu nepřidá.

Uvažuj o textu Fp 4,4–6. Co Pavel říká Uvažuj o textu Fp 4,4–6. Co Pavel říká 
o prožívání skutečného odpočinku a pokoje o prožívání skutečného odpočinku a pokoje 
i uprostřed světa plného trápení a bolesti?i uprostřed světa plného trápení a bolesti?

V této stati Pavel neříká, abychom se V této stati Pavel neříká, abychom se 
radovali ve všem, co prožíváme. Říká, aby-radovali ve všem, co prožíváme. Říká, aby-
chom se vždycky radovali „v Pánu“. Ať už chom se vždycky radovali „v Pánu“. Ať už 
je naše momentální situace jakákoliv, ať je naše momentální situace jakákoliv, ať 
procházíme v životě čímkoliv, pokud jsme procházíme v životě čímkoliv, pokud jsme 

zakotveni v Bohu, v jeho dobrotě, v jeho lás-zakotveni v Bohu, v jeho dobrotě, v jeho lás-
ce a v jeho oběti na kříži, můžeme se v něm ce a v jeho oběti na kříži, můžeme se v něm 
radovat a nacházet klid pro naši utrápenou radovat a nacházet klid pro naši utrápenou 
duši.duši.

Už i samotný tón celého textu působí Už i samotný tón celého textu působí 
klidně a přináší naději, která přesahuje ten-klidně a přináší naději, která přesahuje ten-
to svět.to svět.

Představ si, jaký pokoj bychom mohli Představ si, jaký pokoj bychom mohli 
prožívat, kdybychom se opravdu „netrápili prožívat, kdybychom se opravdu „netrápili 
žádnou starostí“ (Fp 4,6). Zdá se, jako by to žádnou starostí“ (Fp 4,6). Zdá se, jako by to 
pro obyvatele této planety nebyla reálná pro obyvatele této planety nebyla reálná 
představa. Vždyť i samotnému Pavlovi leže-představa. Vždyť i samotnému Pavlovi leže-
lo na srdci mnoho věcí. Vědomí, že milující lo na srdci mnoho věcí. Vědomí, že milující 
Bůh je věčným vládcem, o všem ví a zachrá-Bůh je věčným vládcem, o všem ví a zachrá-
nil nás pro své království, nám určitě může nil nás pro své království, nám určitě může 
pomoci. Vše, co nám dělá starosti, můžeme pomoci. Vše, co nám dělá starosti, můžeme 
díky Bohu vidět ve správném světle.díky Bohu vidět ve správném světle.

„Pán je blízko.“ Znamená to, že je vždy „Pán je blízko.“ Znamená to, že je vždy 
blízko každého z nás. V momentě, kdy za-blízko každého z nás. V momentě, kdy za-
vřeme oči a usneme spánkem smrti, se pro vřeme oči a usneme spánkem smrti, se pro 
nás vše zastaví a naší nejbližší myšlenkou nás vše zastaví a naší nejbližší myšlenkou 
bude Kristův návrat.bude Kristův návrat.

Nepochybně je náš život naplněn napě-Nepochybně je náš život naplněn napě-
tím, zkouškami a těžkostmi. Nikdo tomu tím, zkouškami a těžkostmi. Nikdo tomu 
nemůže uniknout. Nedokázal to ani Pavel nemůže uniknout. Nedokázal to ani Pavel 
(viz 2K 11). Jeho cílem bylo upoutat naši po-(viz 2K 11). Jeho cílem bylo upoutat naši po-
zornost na myšlenku, že se můžeme radovat zornost na myšlenku, že se můžeme radovat 
z toho, co jsme dostali v Kristu. Odpočinek z toho, co jsme dostali v Kristu. Odpočinek 
pro svou duši tak můžeme najít už dnes.pro svou duši tak můžeme najít už dnes.

Znovu uvažuj o textu Fp 4,4–6. Jakými zkouškami a trápeními právě teď procházíš? Jak se 
tyto nádherné myšlenky z Bible promítají do tvé nynější zkušenosti?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Všichni si přejeme, aby naše prosby byly vyslyšeny hned a přímo a dáváme se snadno „Všichni si přejeme, aby naše prosby byly vyslyšeny hned a přímo a dáváme se snadno 

odradit, přichází-li vyslyšení pozdě nebo v jiné, nečekané podobě. Bůh je však příliš mou-odradit, přichází-li vyslyšení pozdě nebo v jiné, nečekané podobě. Bůh je však příliš mou-
drý a příliš dobrý, než aby vždy vyslyšel naše prosby tehdy, když si to přejeme, a právě tím drý a příliš dobrý, než aby vždy vyslyšel naše prosby tehdy, když si to přejeme, a právě tím 
způsobem, jak si to přejeme. Chce pro nás udělat více a lepší věci než splnit všechna naše způsobem, jak si to přejeme. Chce pro nás udělat více a lepší věci než splnit všechna naše 
přání. Protože můžeme důvěřovat jeho moudrosti a lásce, neměli bychom ho prosit, aby se přání. Protože můžeme důvěřovat jeho moudrosti a lásce, neměli bychom ho prosit, aby se 
podvolil naší vůli, ale měli bychom se snažit pochopit jeho úmysl a uskutečnit ho. Naše přá-podvolil naší vůli, ale měli bychom se snažit pochopit jeho úmysl a uskutečnit ho. Naše přá-
ní a naše zájmy by se měly rozplynout v jeho vůli. (MH 230.231; ŽNP 118)ní a naše zájmy by se měly rozplynout v jeho vůli. (MH 230.231; ŽNP 118)

„Už to nebude dlouho trvat a Kristus přijde zachránit své děti a dát jim závěrečný dotek „Už to nebude dlouho trvat a Kristus přijde zachránit své děti a dát jim závěrečný dotek 
nesmrtelnosti. [...] Hroby se otevřou a mrtví vystoupí a budou vítězně volat: ‚Ó smrti, kde nesmrtelnosti. [...] Hroby se otevřou a mrtví vystoupí a budou vítězně volat: ‚Ó smrti, kde 
je tvůj osten? Ó hrobe, kde je tvé vítězství?‘ Naši milovaní, kteří spí v Ježíši, vstanou oděni je tvůj osten? Ó hrobe, kde je tvé vítězství?‘ Naši milovaní, kteří spí v Ježíši, vstanou oděni 
do nesmrtelnosti.“ (CS 350)do nesmrtelnosti.“ (CS 350)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o tom, že je velký spor skutečný. Jak se projevuje kolem nás? A jak se projevuje 

ve vašem osobním životě? Někdy až příliš bolestně, je to tak? Proč je pochopení reality 
velkého sporu důležité pro porozumění tomu, v jakém stavu se nachází náš svět? V čem 
je pro vás povzbuzením poznání, jak nakonec velký spor skončí?

2.  Proroctví mohou být zavádějící, pokud se do nich snažíme naprojektovat něco, co 
v nich není. Mnozí věřící se dostávají do problémů jen proto, že dělají předpovědi, které 
se nakonec nesplní, nebo věří podobným předpovědím jiných. Jak se můžeme chránit 
před tím, abychom se nechytili do podobné pasti?

3.  Uvažujte společně o verších ze Zjevení 14,9–11. Kdo jsou ti, kteří slouží šelmě a jejímu 
obrazu? Co by to mohlo znamenat?

4.  V církvi občas zaznívá kontroverzní diskuse v souvislosti s tím, zda na nás a našem jed-
nání závisí načasování druhého příchodu. Ať je vaše odpověď jakákoliv, proč je důležité 
aktivně se účastnit hlásání evangelia?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________
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