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Úkol 1. - 4.října 1958.

Pozemský a nebeeký Kanán.
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Luk.6,12.
Jak.1,5.
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í jen 1.
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S. Ž.27.4.

2. 6.
3. P.
4. S.

letý verš:
. Kolik mužů mělo jít přezkoumat zaslíbenou zemi? 4.M.13.3. 

Izraelský lid se Slastně dostal na hranici zaslíbené země. 
Aby se dříve dozvěděli, jaká je to země, jaká má města a 
obyvatele, vyslali dvanáot předních mužů, aby zemi pro
hlédli a přinesli o ní zprávu.

. Co měli tito mužové -zjistit o obyvatelích země? 4.M.13,18.19. 

. Co si přáli Izraelité vědět o městech? v.20.

. Oč měli jeětě zájem? v.21.

. Čím tato země oplývala? Jaké ovooe přinesli na ukázku? 
v.24.28.

. Jakou zprávu přinesli zvědové o zaslíbené zemi? Jak mluvil 
Jozue a Kálef? v.29-34; 14,6-9.

Zde je nám jasně ukázáno, jak velmi může člověk ovlivnit 
druhé. Klidný % v radosti Sekající lid byl najednou těmi
to faleSnými. zprávami tak znepokojený* že v táboře nastal 
zmatek, nepokoj a reptání.

. Co se stalo a těmi, kteří zavinili tento nepokoj? 4.M. 14,37.

. Co je nám zaručeno osobou a obětí Ježíěe Krista? Jan 3,17. 
Spasení znamená záchranu pro věčný život. Kde a jaký bude 
ten věčný život, zjevil nám Bůh ve svém Slově. Jako byli 
kdysi do pozemského Kanánu posláni mužové, aby o něm při- . 
nesli podrobné zprávy, tak máme i my Se zájmem zkoumat 
Písmo, v němž nám Pán mnoho zjevil o Kanánu nebeském.
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čtení bible: Zachariáě 1. - Matouš 4.
Tajemství naší moci.
Toužíme-li po Bohu, budeme žít duchovním 
životem.
Spasitel čerpal sílu na modlitbě. 
0 moudrost můžeme směle prosit. 
Modlitbou se zachycujeme Boží síly. 
Kristus je naším vůdcem.

Jan 13_»15.Dal nám spolehlivý příklad.
Luk.1,79. Povede nás cestami pokoje.
Z.s.17.26.



11.

Úkol 2. - 11.října 1958.

Napravení všech věcí.

N. Ž.32,8.
P. Xz.30,21.
Ú. Jan 16,3.
S. Řím.9,1.

Říjen 5.
6.
7.

' 8.

Zlatý verši Mích.4,8.
1. V jakém stavu je nyní země? Řím.8,21.22.•
2. Jak se země a lidstvo octlo v tomto stavu? Řím.8,20.
3. Po Sem touží stvoření? Řím.B,22.23.
4. Kdo přišel, aby tyto škody napravil? Žid.1,8-10.
5. Proě není lidstvo ještě úplně vysvobozeno? Luk.4,6.

, 6. Co zatím máme? l.Tim.4,10; Řím.5,5; Žid.10,23.
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Dojdeme cíle, budeme-li dbát jeho 
světla.

S. Přísl.6,23.Má četné a moudré způsoby vedení.
Z.o.17,11.

9. Jaké zaslíbení je dáno o nebeském Kanánu? Ž.121,6; Zj.7,l< 
XO. Co všechno tam už nebude? Zj.21,4.
XI. Bude tam poušt a pustina? Xz.35,6b.

Země přijde opět do svého původního stavu, v jakém byla 
před hříchem, takže celý povroh zemský se bude podobat 
krásné zahradě. Mnozí lidé mají velmi mlhavou představa 
o věčném životě. Domnívají ee, že to trude místo, kde bu
dou spasené duše trávit celou věčnost v blažené nečinnoi 
Jak mylná představaI Písmo sv. nám o této otázce podává 
zcela jasné zprávy. Bude to na této zemi, kde budeme ŽÍ1 
a pracovat.

12. 0 kterém městě nové země píěe Svaté Písmo. Co z něho vidě] 
Jan vytékat? Zj.21,4.

Čtení bible; Matouš 5-25.
Jak Bůh vede.

Razí nám*cestu svými radami.
Jeho hlas nás udržuje na správné cestě.
Vede nás i svým Duchem.
I naše svědomí je podrobeno jeho vědot^

9. 5. Ž.119,133. Jeho slovo nám dodává jistotu.
10. P. 2.Petr.1,19.



7. Kdy se promění tato naděje ve skutečnost? Sk.3,19-21.
8. Kdy se to etane? Zj.11,15; 10,6.7.
9. Co bude tato skutečnost v sobě zahrnovat? Mích.4,8; Luk. 

1,32.35; Ezeoh.21,25-27.
LO. Jak dokonale budou napraveny všechny věci? Řím.5,11-21. 

"V očištujících plamenech jsou bezbožní nakonec zničeni.
Kořen i ratolesti: satan kořen, jeho následovníci - rato
lesti. Plná trestní pravomoc zákona dolehla; požadavkům 
spravedlnosti bylo učiněno zadost. Tak nebe i země zá
vazně osvědčují spravedlnost Hospodinovu."
"Satanovo dílo zkázy je provždy skončeno. Po 6.000 let 
prováděl svou vůli, plnil zemi hořem a způsobil žal po 
celém vesmíru. Veškeré tvorstvo spolu vzdychalo a spolu 
bolestně zápasilo. Nyní jsou Boží stvoření provždy oproš- 
těna od jeho přítomnosti a pokuěení. Celá země je v kli
du a tiohá. Spravedliví začli pět a jásot slávy a vítěz
ství stoupá z celého oddaně věrného vesmíru. A slyěel 
jsem hlas s nebe jako hlas vod mnohých a jako hlas hro
mu velikého, řkoucí: Halelujah! Kralovali jest Pán Bůh 
náS VSemohoucí." EGW

.1. Jaké velké dílo musí se stát v,nás, než bude dílo Boží na ze
mi skončeno? 2.Petra 3,11.13; Jan 3,3.5; Oz.10,12.

Apoštol nám uvádí jména mnohých lidí, z nichž někteří do- ■ 
sáhli v životě velkých vítězství. HSkteří z nioh se dopus
tili těžkých chyb, avšak všichni z nich před svým kcncem 
dosáhli Božího smíření. Jejich příklad nám má sloužit 
k povzbuzení.‘Dosáhli-li oni nakonec vítězství, můžeme 
ho dosáhnout i my. Odvržme od sebe veškerou přítěž a dej
me se v běh o závod. Zde nezískává vítězství jenom ten, 
který je prvým, nýbrž každý, kdo závod dokončí, byl do
běhl třeba i jako poslední. Zde trpělivost znamená vytrva
lost.
Ze srdce upřimný a prostý úmysl má být znakem všech křes— 
lánských snah. Se závistí, se zlým smýšlením, zlými řečmi 
a pokrytectvím nelze usilovat o nesmrtelnost. Každý návyk 
a každý čin, který vede k hříchu a způsobuje neúctu 
ke Kristu, musí být odvržen, at to stojí jakékoli oběti. 
Požehnáni nebes nemůže provázet život člověka, který po
rušuje věčné zásady práva.
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Úkol 3. - 18. října 1958.

Bové nebo a nová země.

I
ř

Říjen 12. H. Ia.57,18.
13. P. Přísl.3,6.

> I
Jediný hýčkaný hřích stačí na to, aby znehodnotil a svedl 
i jiné lidi na gccEtí. .

14. Ú. 2.Tes.3,5.
15. S. Ž.48,15.
16. 6. Ž.44,19.
17. P. Zach.3,7.

-Čtení bible i Mat. 27 - Mař.16.
Zaslíbení o vedení.

Bůh zná naBe osety a bude nás provázet 
Budeme-li hledět na něho,půjdeme bez
pečná.
Baučí nás svá lásoe i účelná trpělivost 
Povede nás vždy a nikdy neopustí.
Vede nás, abychom Jeho cestu neopustili 
Snažíme-li ee Jít Jeho oestami, povede 
nás. '

8. Job 23,10. -Zná naBe oesty a podrobí nás i zkoužkát 
Z.s. 16,57.

Zlatý verěi Iz.65,18.
1. Jaká zaslíbení dává Bůh svému lidu? 2.Petr.3,13j Is.65,17.
2. 'Oo se naplní před uskutečněním tohoto zaslíbení? Mal.4,1)

2.Petra 3,7.10.11. ' - - -
3. Oo praví Písmo o bezbožných? Mat.25,41) Mal.4,1.
4. Jaký rozdíl bude patrný v tento'den? Mal.3,17il8) Mat.13,43)

Dan. 12,1-3.' ’ .
$. Kde budou věřící? Jan 14,1-3) •l.Teo.4,15-17.
6. Jak bude vyznamenána obnovená-země? ZJev.21,1-3. .
7. Jen kdo bude přijat na obnovená zemi? ZJ&V.21,27) "22,14.
8.1 Jaké blaženosti se. budou těšit vykoupení? Xs.30,26) • Mat.22,3( 

Luk.2d,34-36. .
9. Oo budě vykoupenému lidu zdrojem radosti? 1.17,15) 1&,11) ' 

Zjev.22,4) 1.Petra 1)8) Iz.65,17-19. . . .
10. Oo JoBtě rozmnoží radost vykoupených? l.Tes.4', 13.14), Jor.

31,15-17) Jan 11,23.24) l.Tes.2,19. > ‘ .
. -40 - .
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23. i. Jak.1,12.
24. B. Ž.84,12.
25. S. Řím.6,22.

Z.8. 16.43.
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Teprve v poslední den, až pozemské statky pominou, pozná
me, oo jame získali akládán-fm pokladů ▼. nebi. Když jsme 
dbali Kristových slov, uvidíme ve shromáždění okolo trůnu 
Božího duše, kterým jsme dopomohli ke spasení. Tu se doví
me, jak ony zachránily jiné a tyto zase další. Kůže být 
mnoho těoh, kteří skrze naái práci budou mít podíl na ne
beském pokoji. 3 jakou radostí budou spoludělníoi Kristo
vi pohlížet na tyto vykoupené dušel Jak vzácné bude nebe 
pro ty, kteří byli věrni v díle zaohranování duší." EGV

11. Z jakého důvodu se bude lid Boží shromažďovat? Iz.66,23.
12. Co jest praveno o městě vykoupených?

aJ Jeho jméno: Jeruzalém Bový. Zjey.21,2.
b) Jeho stavitel je Bůh. Žid.11,10.16.
o) Má pevné základy. Žid.11,10.
d) Základy jsou ozdobeny. Zjev.21,19.
e) Základy nesou jména apofitolů. Zjev.21,14.
f) Brány Jsou z perel, v.21.
g) Má slávu Boží. v.11.21.

13. Jaké zdroje života poplynou z trůnu Božího? Zjev.22,1.2;
Ezeoh.47,1-12. '

Čtení bible: Luk.1-20.
Stezka se zjasnuje.-

Bán ukazuje cestu života i Jasný oíl.

< - Korun života předcházejí zkoušky věr
nosti.' 
Upřímným bude Bůh sluncem milosti 
a slávy.
Ha konáo maže stezka přejde do věčného 
Života.

Říjen 19. H. ž.16,11.
20. B. Příel.4,16. Cesta k světlu je stále jasnější.
21. Ú. Žid.3,14. Cíl Je jistý, zůetaneme-li věrní a

pevní.
• 22. <. Mat.10,22.» Cesta bude i tvrdá, končí však spase- 

^ním.



Povaha starého Izraele a charakter vykoupených.
Zlatý verši Zjev.21,12.

v

poštu dvanácti pokolení Izraelových?z
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1. Co je praveno o povaze Rubenově? l.M.49,3.4; 37,21.22.29-30.
Byl dobrosrdečný, ale slabé vůle, kolísavý, nestálý jako 
voda.

2. Jaký byl Simeon? l^M.49,5-7; 34,25-30.
V horlivosti proti nepravosti projevil prchlivost, hněv 
a pomstychtivost'.

3. Jakou povahu měl Léví? l.M.49,5; 5.M.33,10; 2.M.32,25-26.
Byl hněvivý, zbytečně přísný, vznětlivý, ale horlil pro Bo
ží práva a zůstal v úzkosti věrný.

4. Jaké svědectví čteme o Judovi? l.M.49.8.10; 5.M.33,7;
l.M.37,26-27.

Juda byl silný, nebojácný, chránil druhé, byl měkkého srd
ce, šlechetný a obětavý.

5. Jak Je vylíčen Zabulon? l.M.49,13; 5.M.33,18.
Jako člověk obchodně zdatný, bystrý, úspěšný, veselý.

6. Jaké povahy byl Izachar? l.M.49,14.15; 5.M.33,18.19; 
lÍPar.12,32.

Izachar byl úslužný, obětavý, znalý času. Byl ustálené 
povahy, klidný, pobožný.

’. Jaké zprávy máme o Gádovi? l.M.49,19; 1.Par.12,8.15;
5.M.33,20.21.
"Písmo mu přiznává houževnatost, bojovnost, vytrvalost, 
ale vyčítá mu nedostatek v ohlodu k slábým.

8. Jaký byl Asser? l.M.49,20; 5.M.33.24.
Dopřál si všeho dobrého. Byl poživačný, ale při tom 
štědrý a dopřál i druhým. Byl vzdělaný, příjemný, slušné
ho chování.

9. Proč vypadl Dan 
l.M.49,16,17.
Jeho povaha byla pokrytecká, falešná, lstivá a úskočná, 
proto nemohla být posvěcena. Slouží za- výstrahu každému 
z nás synů a dcer duchovního Izraele.

10. Jaké povahy byl Neftalím? l.M.49,21; 5.U.33,23.
Byl výmluvný, nedůvěřivý, opatrný. Bohu oddaný.

Úkol 4. - 25. října 1958.



30. 6.

31. P.

Listopad 1. S.

11. Co je praveno o povaze Jozefově? l.M.49,22; 39,10.
Je známa jeho zásadnost. Byl charakterní, laskavý, podni
kavý, neúnavný, snaživý a vytrvalý.

12. Jakou povahu mál nejmladší ayn Jákobův, Benjamin? l.íí.49,27.
Benjamin byl chamtivý, bezohledný, ale mezi svými snáěen- 
livý', mající smysl pro rovnoprávnost.

13. čím bylo město obklopeno a Jaký význam má dvanáct bran?
Co bylo na nich napsáno? Zjev.21,12.

14. Kolik základů mělo město? Co bylo na nich napsáno? v.14.
. Jako dvanáct pokolení Izraelských představuje církev sta- 
rozákonníjtak dvanáct apoštolů zastupuje církev novozá
konní. Jediný základ víry a věčného spasení máme v Ježí- 
Si Kristu, proto Jsou Jména jeho apoětolů na základech.

15. Jakými kameny byly základy ozdobeny? Zjev.21,19-20.
VětSina z těchto kamenů byla na náprsníku velekněze staré 
smlouvy. Tyto kameny též představují dvanáct druhů povah 
vSech údů církve Boží, ovSem znovuzrozených, v Kristu 
zušlechtěných a ustálených.

N.
P.
Ú.
S.

l.M.48,21.
5.M.31.6.
Job 42,5 - . 
1.Par.28,9.

26.
27.
28.
29-

1.Jan.1,3.
Z.s. 16.30

Úkol 5. - 1.listopadu 1958. 
Zaslíbené dědictví.

Zlatý verS: Žid.6,12.
1. Co nám zjevil Puch Boží o Enochovi? Juda 14.
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Říjen

Čtení bible: Luk.21, - Jan 15.
Lidé, kteří znali Boha.

Jákob osvědčuje Boží věrnost.
Mojžíš radí spoléhat na Hospodina. 
Job viděl Boží péči ve svém životě. 
David dobře věděl, koho svému synu 
radí.

2.Tim.4,7.8. Pavel bojoval a vítězil v moci 
Páně.

2.Petr.1,16. Petr znal moc, slávu a příští své
ho Pána. •
X my smíme mít podobné poznání.
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Uprostřed světa, který byl pro svou nepravost odsouzen 
k zániku, byl Bnoch Bohu tak blízký, že ani nebylo dovole
no, aby upadl pod moc smrti. Božský charakter tohoto pro
roka naznačuje stav svatosti, Jehož musí dosáhnout všich- 
nl, kdož budou "spaseni ze zená" v době Kristova druhého 
příchodu. Tehdy, jako ve světě před potopou, bude převlá
dat nepravost... Avšak lid Boží, podobně jako Bnoch bude 
toužit po čistotě srdce a po shodě s Boží vůlí, aby mohl 
zrcadlit podobu Kristovu. Jako on, budou svět upozorňovat 
na Kristův druhý příchod a varovat svět před soudy, jež 
stihnou přestoupení, a svou svátou mluvou a příkladem od
soudí hříchy bezbožných. Jako Bnoch byl přenesen před zká
zou světa- vodou, tak budou žijící spravedliví proměněni 
a vzati se země.

2. Co očekával Abraham? žid.11,13-16.
Přestože se jim zaslíbení jeětě nesplnila, vyčiňovali je, 
tušili, byli o nich přesvědčeni. Vítali je a těSili se ji
mi a jasně dávali najevo, že jich dosáhnou v budoucnu, 
protože jsou zde jako věičhni lidé jen hosty a příchozími 

I poutníky.
3. Která myšlenka těšila Joba v utrpení? Job 19,25.26. 

-4. Čím se potěšovaly sestry Lazarovy? Jan 11,24.
5. Kdy očekával svou odměnu ap.Pavel? Žid.9,28; 2.lim.4,8.
6. Čím těšil lán Ježíš učedníky'při svém odchodu? Jan 14,1-3.
7. Kterými olovy povzbuzoval ap.Pavel věřící, kteří ztratili 

evé milé? l.Tes.4,13-18; l.Kor.15,51.
8. Jak.mluví Pavel o věcech, které náa čekají? l.Kor.2,94 

2.Kor.4,ll-18; 5,1; Řím.8,18.
S. Jen kdo obdrží toto dědictví? &ím.8,15-17; Gal.4,6.7.

1O. Co Ještě požaduje Pán od dědiců království Božího? Zj.21,7; 
3,5.
Kdo "vítězí", dosáhne vítězství nad světem, tělem i ďáblem. 
Takové vítězství jest možné jen u víře v Ježíše Krista. 
Kdo vítězí, usiluje činit vůli toho, který jej poslal.. On 
zná jen odevzdání se, službu a oběň bez jakýchkoli výhrad. 
Oni mají;
a) Jisti se stromu života. Zj.2,7.
b) Býti zachováni od smrti druhé, v.11.
o) Jisti tu mannu skrytou, v.17.



Můžeme být uvědomělými svědky.

Úkol 6.- 6.listopadu 1958.
Uvedení do odpočinutí.

Čtení bible: Jan 16 - Skutk.16.
Vyslanoi Boží.

Svěřme mu svou budoucnost i naději.

Zlatý verě: žid.4,9.
1. Kde se octl lid izraelský po 40-tiletěm putování? 4.11.13*1.

(Na hranici zaslíbené země.)
2. Proč tam neveBli? Žid.3*19.
3. řroč tam nevešel ani Kojžíš? 4.M.20,12.
4. Kdo uvedl lid izraelský do Kanánu? 5.M.3.28.
5. Koho byl Jozue předobrazem?

Je předobrazem Pána JežíSe* jak o tom svědčí jeho stejné 
jméno..

6. Uvedl Jozue však lid Boží do skutečného odpočinutí? žid.4*8.9.
7. Kdo teprve nás uvede do pravého odpočinutí? Jan 14*1-3.
8. Ve kterém zaslíbení bylo již toto odpočinutí zahrnuto? 

l.K.3,15| Luk.1,32.33.
9* Naplnilo se toto zaslíbení již prvním příchodem Krista?žid.2,8.
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Listopad 2. N. ž.37*5.
3. ř. 2.Kor.5,20.Tlumočíme lidem Kristovo poselství.
4. Ú. Jan 17*18. Posílá nás do. světa.
5. S. Mar.16*15. Máme pro svět poselství naděje.
6. Č. Bz.33,7. jame strážci a máme oznamovat Boží 

poselství.
7. P. Mat.25,21. Máme být dobrými a věrnými služebníky.
8. 8. Xz.43*10.

Z.s.16.19

d) Dostat! moc nad pohany (národy), v.26.
e) Býti oděni rouchem bílým a JežíSem vyznáni před anděly. 

Zj.3,5.
f) Býti sloupy v chrámě Božím a
g) sedět! na trůnu s Nejvyšším. v.12.21.



Úkol 7. - 15.listopadu 1958.

Blahoslavená naděje křesťana.
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10. Kdo Je ještě knížetem tohoto světa? Jan 12,31; 16,11;
14,30; 2.Koř.4,4; Ef.2,2.

11. Kde je zatím království Boží? Luk.17,21; Kol.1,27.
"Duše, která se podrobuje Kristu, stává se jeho vlastní 
pevností, kterou zachovává uprostřed rozbouřeného evěta. 
Kristus předpokládá, že v ní nebude jiná autorita než je
ho. Duše, která se takto vydává nebeskému působení, odolá 
satanovým útokům."
"Církev Boží na zemi jest spojena s církví nebeskou. Věřící 
na zemi a nebeské bytosti, které nikdy nepadly, tvoří jed
nu církev. Každá nebeská bytost má zájem na shromážděných 
svátých, kteří na zemi chtějí uctívat Boha." EGW

12. Kde je ještě Bán Ježíě a na jak dlouho? Sk.3,19.20.
13. Co se splní pM jeho druhém příchodu? Zj.11,15.
14. Jaké bude jeho jméno? Zj.19,16.
15. Jak uvítá vykoupené? Mat.25,34.

■Zlatý verši Tit.2,13.
1. 'Co bylo pro první církev blahoslavenou nadějí? Tit.2,13*
2. Čím potěšoval Pán Ježíš své učedníky před svým odchodem?

Jan 14,1-5.
Nikoliv, že brzy umřou a přijdou za ním, nýbrž že on při
jde pro ně, až jim připraví místo.

Pomáhat trpícím a odolat světu. 
Máme určité povinnosti k bližním. 
Máme cítit s trpícími. 
Máme být ochotnými dárci. 
Uvádět slovo Boží ve známost.
Přijali jsme útěchu, udělme ji dále! 
Ve všem se řiime základním pravidlem 
víry!

Z.s.16.09

Čtení bible i Skutk.17 - Řím.7. 
Denní služba Bohu.

istopad 9. N. Jak.1,27.
10. P. Sk.20,35.
11. Ú. Žid.13,5. ’
12. S. 2.Ker.9,7.
13. Č. Jer.23,28.
14. P- 2.Kor.l,4.
15. S. Gal.5,14.



apoštolů? Juda 14; Žid.11,
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3. Co bylo nadějí věech proroků a
9-16; 9,28; Zj.22,20.

4. Proč má tato naděje pro nás zvláštní význam nyní? 
luk.21,26-28.

5. Jaké poselství posílá proto Pán v naSÍ době? Iz.40,9-11.
•6. Co činí toto poselství tak důležitým?

a) Je to nejradostnější zpráva. Lidé usilují o zřízení 
lepšího, ideálního stavu. Dějiny ukazují, že žádný zla
tý věk dosud nenastal. Abak.2,13. Tento věk nenastane 
lidským úsilím, ale jako dar od Boha. Zj.11,15; Dan 7,27.

b) Je to nejalavnějSÍ úděl dítek Božích. Ž.87,3. Návrat 
Spasitele bude korunou všech událostí všech věků. Vše, 
co se týká budoucnosti věřících, je spojeno a druhým 
příchodem Páně. Proto je to slavný příchod, blahoslave
ná naděje.

o) Je to první poselství oslaveného Pána k oírkvi. Sk.1,11.
d) Je to poslední slovo Páně k zde pozůstalé oírkvi. 

Zj.22,20.
e) Jo to předmětem stálé modlitby církve. kat.6,10; 

Zj.22,20.
7. Jakým vlivem působila tato naděje na život věřících? l.Jam 

3,3; Žím.6,14*
Až se tato naděje splní, bude z vesmíru odstraněn hříoh.
Nejdřív však musí být odstraněn z našeho erdce. Tato nadě
je nás nabádá, abychom hledali obecenství s Pánem a s ním 
čistoty, svatosti a pokoje.

8. Proč mnozí nemají tuto naději?
Z neznámosti a nesprávných představ. Také první příchod
Páně byl zaslíben, a když Pán přišel jeho vlastní ho nepo-

. znali. Očekávali ho, ale jinak, ne podle zaslíbení; pouze 
podle svýoh domněnek a přání. Jen jednotlivci ho poznali 
a radovali se z jeho příchodu. Luk.2,27-32.

9. Oo proto Pán posílá před svým příchodem? kat.24,14; Am.4,2; 
Sk.3,26.



Úkol 8. - 22. listopadu 1958.
Slavný příchod Kristův.

/
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22. S. l.Kor.9,16-.
Z.s. 16.01

Jsme Božími spolupracovníky.
Bůh dal každému z nás určitou 
práoi.
Svým dílem oslavujeme Otoe. 
Sloužíme JežíBi Kristu.
Jím jsme byli povoláni a spaseni. 
Neseme-li hojné ovoce, oslavujemé 
Boha.
Máme velmi závažné povinnosti.

18. Ú. Mat.5,16.
19. S. Kol.3,24.
20. Ó. 2.Tim.l,9,
21. P. Jan 15,8.

Čtení blblej Řía.8 - l.Kor.ll. 
Přednosti naBÍ služby.

listopad 16. N. 2.Kor.6,l.
17. P. Kar.13,34.

Zlatý verB: 2.Tim.4,l.
1. Co zaslíbil Bůh' člověku již po jeho pádu v ráji? l.M.3,15.
2. Co se z toho splnilo v prvním příchodu Báné?

Syn Boží přiBel
a) aby nám dal poznání Boha, Jan 17,3*
b) aby nám dal příklad poslušnosti, Žid.5,8.9;1.Petra 2,21.
o) aby sa nás zemřel. Is.53,5.6| 2.Kor.5,15.

3. Co * toho se splnilo jeho vzkříšením a nanebevstoupením?
a) ' Syn Boží se stal naBím smírcem a prostředníkem a při

mlouvá se za náa. Žid.7,25-28; l.J.2,1.2.
b) Je naBím knězem a vnesl svou vlastní obéV před trůn 

Boží. Žid.9,24-28.
o) PřednáBÍ a doplňuje naBe modlitby Bohu. Jen 14,13.14.
d) Je naBím zástupcem na vyBatřujíoím soudu. Žid.12,24.

4. Co zbývá jeBtB k vykonání?
Potřít satanovi hlavu, zbavit ho vlády. 2.Kor.4,4| 
Řím.16,20.

5. Kdy se to stane? 2.Tim.4,l| 1.Petra 1,3-5.
6. Jaký bude jeho druhý příchod? Sk.1,11; Jan 14,1-3.

"Zeza přijdu, osobné. Ke můj vliv, můj zástupce, ale já 
sám." (1.Tes.4,16.)



a)
b) 
o) 
d)

Úkol 9* - 29.listopadu 1958*
* • 

Vyšetřující soud.

Zlatý verš: 1.Petr.4,17.
1. Kdo jen vejde do nového Jeruzaléma? Zj.21,27. 
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a)
b) 
o) 
d: 
a)

25.Ú. Tit.2,14.
26.S. Ef.6,12.

Čtení biblet Gal.3 - 2.Tea.3. 
Duch naší služby.

Liotopad 23.N. Kol.1,23.
24.P. Kaz.9,10.

Viditelné - Zj.1,7; Mat.24,27-30.
3 hlasem velikým, ne potají - 1.Tes.4,16.17.
8 anděly - Mat.16,27.
Se slávou - Mar.13,26; Iz.52,14.15.
Náhle - Luk.21,34.

7. Co bude znamenat příchod Páně pro Boha? Iz.66,10.11; 6J.19j 
Jan 17,20-24; 1.Koř.15,28.

8. Co bude znamenat druhý příchod pro Pána Ježíše?
a) Uzří ovoce své práce. Iz.53,11.12.
b) Bude oslavován od vykoupených. Zj.7,9.10.

9. Co znamená příchod Páně pro věřící?
Uzří toho, kterého nevlděvSe, milovali. 1.Petra 1,8.
Bůh setře s jejich očí všelikou slzu. Zj.21,3.4.
Budou na věky v bezpečí. ZJ.7,13-17.
Budou uvedeni do věčného odpočinutí. 2.Tes.1,7.

10. Co bude znamenat příchod Páně pro ty, kteří pohrdli nabíze
nou milostí? Zj.6,15-17; Mal.4,1; Mat.25,41.

11. Jaké zaslíbení máme, že se neštěstí lidské nebude opekuvot?
Nah.1,15.9.

Je moudré uskutečnit avá předsevzetí. 
Máme mnoho důvodů k horlivosti 
v dobrém.
Naée práce musí mít vyšší cíl. 
Bojujeme s nadlidskou mocí.

27. Č. 1.Petr.5,8. Nepřítel číhá na náš slabý okamžik.
28. P. 2.Ker.11,3. Snaží se poručit naši mysl.
29.S. 2.Koř.2,11. Písmo nám dostatečně zjevuje jeho 

úkladnoet.
Z.s.15.54
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2. Jak to bude zjištěno? 1.Petr.4,17.
3. Kdy se musí konat tento soud? Zj.22,12.

Hež Pán Ježíš přijde, bude již rozhodnuto, kdo má mít po
díl na prvním vzkříšení, na proměnění a vzetí vatřío Pánu 
v povětří. Bude rozhodnuto, kdo nepřijde na eoud bezbož
ných, který se bude konat v tisíci letech mezi prvním a 
druhým slavným příchodem Páně. Zj.20,4.5.

4. Jak byl tento soud předobrazem ve Staré smlouvě? 3.M.16.kap.
5. Od kdy se koná tento vyšetřující soud? Dan.8,14.

Je'to onen výnos, o kterém anděl mluvil ve verši 25. Byl 
vydán r.457 př.Kr., který se stal výchozím datem nejdelší
ho prorockého počtu z kapitoly 8. Počítáme-li od podzimu 
r.457, kdy nařízení* vstoupilo v platnost, dojdeme k počtu
456 plnýoh let a po jejich odečtení od 2300 let předpově
děných, dostáváme ee až do podzimu r.1844.

2300_dnů_£let)
457 př.Kr. (456 plnýoh let) Í1844 let) 1844 po Kr.
Je zřejmé, že ono očištění ee nemohlo týkat pozemské sva
tyně, poněvadž v r.1844 nebyla na zemi svatyně, ani stáneJc 
ani chrám. Poznali jsme však svatyni v nebi i jejího kněze 
a velekněze - Krista (Žid.8,2) a rovněž i to, že "nebeské 
věd" musí být očišťovány "lepšími" obětmi. Nemůžeme dojít 
proto k jinému závěru, než že v r.1844 započalo očišťování 
nebeské svatyně.
Z toho můžeme usuzovat, že i v nebi se děje dílo obdobné 
při službě ve svatyni pozemské} očištění však neplatí jenoa 
pro jeden rok. Jak tomu bylo na zemi) rovněž jeho rozhodnu
tí nejsou jenom dočasná, nýbrž s konečnou platností rozho
dují o životě a smrti. Jinými elovyi v rooe 1844 započala 
hodina soudu Božího. Až tento soud skončí, nadejde i vyko
nání rozsudku a konec všeoh věoí.
Očištění svatyně bylo závěrečným dílem smíření na konoi 
roku. Dělo se přenesením neboli zavržením hříchů Izraele. 
Představovalo konečnou službu velekněze v nebesích, přene
sení neboli zahlazení hříchů jeho lidu, které nejsou zane
seny v nebeských knihách. Tato služba zahrnuje dílo vyše
třování, dílo soudu, který •bezprostředně předchází Kristův 
příchod z nebes v moci a slávě, takže až přijde, bude již 

. každý případ rozhodnut.
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Úkol 10. - 6.proBince 1958.

Potřeba přípravy.

Naše skutky mají dojít odplaty.
Ani nejnepatrnější din není zapomenut. 
Počítejme předně s odplatou Boží. 
Bůh nezapomíná na věrnou činnost.
Za službu na zemi služba v nebesích.
Právo k životu na nové zemi.

Zlatý verát Amos 4,5.
1. Které dvě třídy lidí budou při příchodu Páně? Iz.25,9, 

35,10; Zj.6,14-17. - 51 -

6. Jak se máme ohovat v této době? 1.Petr.4,17-19; 2.Petr. 
3,11-14; 3.M.16,29.30; Sk.3,19.
V den smíření, který znamenal pro lid Izraelský den .soudu, 
měl se lid izraelský pokořovat u vědomí své nehodnosti a

, svýoh hříchů a tak činit pokání, aby se stali hodnými od
puštění a očištění. Je to napomenutí pro nás, abychom či
nili pokání.

7. Co učinil kněz ve Staré smlouvě, když vykonal službu očiště
ní svatyně? 3.M.16,23.24.
Kněz složil své prosebné prosté roucho, ve kterém předsta
voval hříšný lid izraelský a oblékl zase svoje nádherné 
roucho, aby přinesl o běl zápalnou, obět zasvěcení a díků.

. Jak se to splní v Nové smlouvě? Žid.9,27.28.
V předobrazné službě svatyně na poušti nejvyšší kněz vy
cházel po smíření před stánek a žehnal celému shromáždění. 
Tak se i Kristus na konci svého prostřednického díla zjeví 
"bez hříchu”, aby svůj čekající lid obdařil spasením a věč
ným životem.

Čtení* biblet l.Kor.12 - Gal.2.
Odměna za službu. - '

Listopad 31. N. l.Kor.3,13. Naše dílo musí obstát ve zkoušce.
Prosinec 1. P. Mat.16,27.

•2. Ú. Mat.10,42.
3. S. Luk.6,35.
4. Č. Žid.6,10.
5. P. Zj.22,3.
6. 3. Zj.22,14.

Z.s. 15.50



2. K čemu nás proto Pán napomíná? Luk.12,35-37; km.4,12.
3. kterým podobenstvím nám ukázal nutnost přípravy? Mat.25,1-13
4. Koho znázorňují panny?

Věřící v druhý příchod Páně. Jsou panny, mají totiž čisté, 
neporušené učení. Po dlouhou dobu nezdá se být mezi nimi 
nějakého rozdílu. 4 přeoe Pán mezi nimi rozlišuje, a nazý
vá jedny moudrými, druhé bláznivými pannami.

5. V čem záleží tento rozdíl?
a) Moudré měly olej ve svícnech i v nádobách. Olej je sym

bol Ducha svátého. Měly ho dostatek. Hořel celou noc 
čekán-í a stačil jim. Pán chce, aby jeho následovníci 
vrhali světlo do tmy, aby každý následovník Kristův byl 
obklopen atmosférou světla a pokoje a vyjadřoval nebes
kou lásku. Zz.58,7.8.

b) Bláznivé panny měly správnou teorii pravdy, ale nedaly 
se posvětit! Duchna svátým a proměnit svou povahu. Není 
možné žít bez Krista a být připraven pro setkání s ním. 
Zj.3,1-3. Platí o nich to, oo Pán praví v těohto ver
ších. "Máš jméno, že jsi živ; ale jsi mrtvý."

6. Kdy se tento nedostatek projevil?
Všechny byly podrobeny zkoušce dlouhého čekání. Ženich pro 
dléval. Je to těžká zkouška, mnohéůů osudná. (1.Sam.13,8-1 
Mat.24,42-48.) Musíme se učit čekat. "Ber svůj kříž na kaž 
dý den" Luk.9,23. Být hotov, znamená být hotov na každý dej 
U Komského jezera leží vila Araonati, která jest obklopena 
nádherným parkem; opravdový drahokam uprostřed příjemného 
okolí. Jednoho dne vstoupil jakýsi cizinec do parku, aby 
si tuto krásu prohlédl blíže. Obdivoval se tomu, jak vše 
bylo vzorně udržováno a radoval se z toho. Divil se však, 
že vila byla jako po vymření. Ptal se zahradníka, kde je 
panstvo. - "Paní se odstěhovala před dvanácti lety do Milá
na a od té doby zde nebyla." - "Mohla by však přijít již 
zítra, jak to zde máte v pořádku!" podotkl cizinec. - "Jii 
dnes, pane, dnes!" odpověděl tento oddaný služebník. 
J.íá tak připraven bratře, sestro?

7. Co ■-> přihodilo všem pannám, když ženioh prodléval? Mat.25,5
věřících se uplatňuje slabá lidská přirozenost. Často 

-luch hotov, ale tělo nemocno". (Mar.14,34-42; Ž.103,13.fi
8. Ja/ ..yly panny probuzeny? Mat.25,6.7. I
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Úkol 11. - 13.prosince 1958.

Veliké pozvání.
Zj.19,9.

10.
11.
12.
13.

Čtení bible: l.Tim.l - Žid..5.
Cesta k vítězství. ” 

Prosinec 7. N. 1.Jan.5,4. Za jistých podmínek možno přemoci 
svět.
Ježíš nás ujistil vítězstvím.
Kristus zvítězil za nás.
Díky Bohu,že vítězství není ztraceno!
HevLtězíme nikdy sami.
Lidé by nezvítězili bez Beránka.
Dvou věoí je však nezbytně potřebí.

8. P. Jan 16,33.
9. Ú. Luk.19,10.

S. 2.Kor.2,14*
Č. Řím.8,37. .
P. Zj.12,11.
3. Zj.7,14.

Z.s. 15.49

Zlatý verět
1. K čemu se přirovnává spojení Pána s jeho vykoupeným lidem 

při jeho slavném příchodu? Zj.19,7.'
- 53 -

"Stal se křik." Je dobře, když milost Boží dopustí nějaké 
neočekávané navštívení, na př. nemoc, kdy hledíme smrti 
v tvář, abychom se probudili a seznali svůj stav.Ž.31,23; 
119,67.71. ?

9. Co učinily panny, když se probudily? Mat.25,7.
10. Co pozdě při tom poznaly nemoudré panny?Mat.25,8.
11. Co žádaly na moudrých pannách? v.8.
12. Proč jim nemohly vyhovět? v.9.

Duchovní zkušenost ee nedá přenést. l.Kor.lí,28;Ř.14,12. 
Povaha se nekupuje, ta se ukovává. (Iz.50,4-8; 42,18-21; 
Ž.15,1-5; Iz.33,14-17.)

13. Kdy přiěel ženloh? Mat.25,6.
Když byla největěí tma, o půlnoci.

14. Kdy přijde nebeský ženich? Sof.1,14.15.
15. Jak byly odměněny moudré panny? Mat.25,10.
16. Jaký byl osud bláznivých panen? v.10.11.
17. Jakým napomenutím zakončuje Pán Ježíš toto podobenství?

Mat.25,13.



i* Jaké veliké blahoslavenství to je, Jsme—11 pozváni na tuto 
svatbu? Zj.19,9.

3. Jakým podobenstvím vylíěil Pán Ježíě toto pozvání? Mat.22,l-14i 
Luk.14,16-21.

4. Jaké výmluvy měli mnozí pozvaní? Luk.14,16-18. Ha kom se to 
svláSté vyplnilo?
"Pozvání ke svatbě jest královským pozváním. Vychází od to
ho, komu byla dána moo k této výzvě a je otí je přijmout... 
Hlásání království Božího právě zaznívalo a vyzývalo lidi, 
aby Sinill pokání a věřili evangeliu. Pozvání vSak nebylo 
dbáno. Ti; kteří byli pozváni, nepřišli.
Hárod, který o sobě prohlašoval, že je zvláštním Božím li
dem, zavrhl evangelium, které k němu přiSlo v moci Ducha 
svátého.Mnozí tak Sinili nanejvýš zpupným způsobem. Jiní 
ae nad nabídkou špásy a odpuštění tak pohorSovall, že se 
obrátili proti těm, kteří jim poselství přinášeli. Proná
sledovali je, věznili i odsuzovali k smrti.
V tomto poselství, jakož i y podobenství o veliké večeři, 
jest znázorněno pozvání evangelia, jeho zavržení židov
ským lidem a provolání.milosti k pohanům... Vynesený roz
sudek stihl Židy při zničení Jeruzaléma a v jejioh rozptý
lení po světě." BGW

5. Jaký rozkaz dal král, aby se naplnila svatební síň hodovní
ky? Luk.14,21-24.

6. Ke komu i dnes zaznívá pozvání Boží? Mat.11,28; Jan 6,37;
Mat.24,14; ZJ.14,6.

7. fií to bude vina, když někdo zahyne? Jan 3,18.36.
8. Oo je připraveno pro každého? Zj.19,8.

"Boucho bylo darem krále. Hosté, kteří Se jím oděli, dali 
najevo svou úotu k hostiteli. Jeden z nich však zůstal 
ve svém obyčejném občanském oděvu. Pohrdl drahocenným 
oděvem, který byl pro něho opatřen a potupil tak jeho 
dárce." BGV

9. Oo jest toto roucho? Zj.19,8; Is.61,10. .
"Boucho svatební v tomto podobenství představuje čistý 
a neposkvrněný charakter, kterým se budou vyznačovat 
Kristovi následovníci... Spravedlnost Kristova a jeho 
vlastní bezúhonný charakter jest udělován všem, kteří 
jej vírou přijímají za svého osobního Spasitelé." EGW

10. Obstojí někdo bez tohoto roucha? Mat.22,11-13.
- 54 -



20. S. Ž.98,1.
Z.a.

Musíme býti cele Kristovi. 
Jen on sám dává sílu a schopnosti. 
Pro Boží boj jsou Boží obraná. 
Bůh buda ▼ mnohém bojovat za nás. 
Hospodin byl a zůstává Štítem 
i silou.
Je hoden ohvály sa své přispění. 

15.51
Úkol 12. - 20.prosince 1958.

Zůstávání v Kristu.

z odpuštění hříchů. Sím.5,l;8,l.

Zlatý verši Jan 15,5.
l.Oo učinili první učedníci,když priíli k Pánu JežíSl?Jan 1,39.40. 
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Čtení biblei Žid.6 - 1.Petr.5. 
Hospodinův je boj.

Prosinec 14. H. 1.Sam.17,47. Hospodin vítězí jinými sbranSmi.
15. P. Řím.13,14.
16. Ú. Pil.4,13.
17. 8. 2.Kor.lO,4.

. 18. Č. 2.H.14.14.
19. P. Ž.28,7.

"Zatím co lidé jeStS dlí na zemi, probíhá v nebesích již 
dílo vyšetřujícího soudu. Životy vdech Kristových násle
dovníků přechází před zrakem Božím. Všichni jsou zkoumá
ni podle záznamů v nebeských knihách, a podle jejich či
nů jeet provždy rozhodováno o jejich osudu... Všichni se 
musí podrobit rozhodnutí velikého krále. Přijati budou je
dině ti, kteří přijali rouoho Kristovy spravedlnosti."EGY 

11. Oo můžeme zakoušet již nyní, přijmeme-li pozvání Pána Ježí-. 
Se? Mat.11,28-30.
a) Odpočinutí pro svědomí
b) Odpočinutí pro srdoe. Ž.42.
o) Odpočinutí pro rozum. Ž.18,29) 73,16-28.
"Věčné rameno Boží ujímá se i sebeslabSí duSe, která se 
k němu obrátí o pomoc. Všechny drahocenné věci na této 
zemi nakonec zaniknou, ale duše, která už teS žije pro 
Boha, bude s "ím žít i potom. "Svět pak hyne i žádost je
ho, ale ten, kdo činí vůli Boží, tent trvá na věky." 

. (l.J.2,17.) Boží město otevře své zlaté brány, aby při
jalo ty, kteří na zemi i uprostřed žalu a ztrát se nauči
li spoléhat na Boží vedení i moudrost a v Bohu nalezli 
svou útěchu a naději. Budou uvítáni zpěvem andělů a strom 
života jim vydá ovooe života věčného." EGY
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2. K Seinu vybíral Pán Ježíš učedníky? Mar.3,13.14; Jan.1,44;
Luk.5,10.11. • ___

3. Proč někteří. odešli? Jan 6,60.66.
4. S jakou otázkou se Pán obrátil na svých dvanáct učedníků? 

Jan 6,67•
5* Jaké napomenutí dal Pán učedníkům? Jan 15,4-11.

"Můžeme nalézt! užší a důvěrnější vztah ke Kristu nežli je 
znázorněn ve slovech "já jsem vinný kmen pravý a vy rato
lesti"? Vlákna ratolestí jsou přímo totožná s vlákny kme
ne. Z kmene do větví proudí stále a bez přerušení život, 
síla a plodnost. Kořen předává své živné látky větévkám. 
Tak tomu jest i v opravdovém poměru věřícího ke Kristu. 
Zůetává-11 v Kristu, přijímá od něho neustále životní mí
zu." EGW

6. Jak se staneme účastni vinného kmene? Řím.6,5l 11.24.
Musíme být přesazeni do zahrady Boží a vštípeni. Kdo může 
přinášet ovoce? Jedině ten, kdo se dal přesadit do zahra
dy Boží. Přesazení znamená úplné odloučení od staré půdy, 
přerušení mnohých kořínků, jež nás dosud spojovaly ee 
starým stanovištěm a zakořenění a vzrůst v nové zemi.Pak 
teprve se mohou uplatnit síly, které mají moc vydat hod
notný plod. Náš verš nám ukazuje cestu: nést! více ovoce, 
ovoce Božího života) Ponese je každý, kdo se dá očistit 

■ od všeho planého a neužitečného a zůstane v Kristu. Tím 
se nám dostane nové životní síly, která podporuje správ
ný život a umožňuje nést krásné a hojné ovoce. Bůh může 
vykonat mnoho skrze lidi, kteří se mu oele a bez výhrady 
oddají. K my přeoe ohceme nést! dobré ovoo.et ..

7. čeho je potřeba, abychom udržovali spojení s Kristem?
' a) Přemýšlení o Pánu Ježíši. Ž.27,8; 19,15; 16,8;1.M.24,63< 

"Bylo by pro nás dobré stráviti každý den hodinu v pře
mýšlení o životě Ježíšově. Měli bychom jej probrat bod 
za bodem a dovoliti své představivosti zaohytitl .každý 
výjev, obzvláště ony závěrečné. Kdybychom takto prodlé
vali u jeho veliké oběti za nás, naše důvěra v něho by 
byla pevnější* naše láska by byla občerstvena a my by
chom byli hlouběji prosyceni jeho duchem. l£áme-li nako-' 
nec být zachráněni, musíme ee naučit pokání a upřímnost: 
při úpatí kříže."

b) Modlitebný život.



"I když Jsme zabráni ve evé danní práci, můžeme v modlitbě 
pozvednout svou duši k nebesům. Tyto tiché prosby stoupa
jí jako zápal ke trůnu milosti a maří úmysly nepřítele. 
Křestan, Jehož srdce je takto zakotveno v Bohu, nemůže 
být přemožen... Každá upřímná modlitba bude vyslyšena.Od
pověď nemusí přijít právě tak, Jak si přejete, nebo v tom 
Sase, kdy Ji očekáváte. Ale dostaví se takovým způsobem 
a v takovém Sase, který bude nejlépe odpovídat Vašim po
třebám. Bůh nezodpoví vždy modlitby, které mu obětujete 
ve své opuštěnosti, zemdlenosti a tísni, dle vašich oče
kávání, ale vždy tak, aby to bylo pro vaše dobré." EGW

c) Denně se nově odevzdat Bohu.
"Nebudou-li mít nyní Slenové církve Boží spojení s pramenem 
všeho duchovního vzrůstu, pak nebudou připraveni na Sas 
žně. Nebudou-li peSovat o to, aby Jejich lampy byly ozdo
beny a hořící, nedostane se Jim větší milosti v Sas zvlášt
ní potřeby. Jenom ti, Jimž se stále dostává čerstvého pří
livu milosti, budou mít sílu úměrnou denním úkolům, aby 
této síly použili. Místo aby vyhlíželi kamsi do budoucí 
doby, ve které by měli být připraveni nějakým zvláštním 
udělením duchovní síly a jakýmsi podivuhodným způsobem 
pro dílo získávání duší, oddávají se tito moudří denně 
Bohu, aby Je mohl učinit nádobami, jež jsou mu pohotově 
k službě. Denně využívají všech příležitostí', jež se jim 
naskýtají a denně svědčí pro Kriata jak ve skromném okru
hu své působnosti doma, tak i na poli užitečné činnosti 
ve veřejnosti." EGW

d) řráoe a svědectví pro Dána.
"Jen ti, kteří neustále přijímají novou milost, budou mít 
dostatek aíly na každý den. Neočekávají nečinně nějakou 
chvíli v budoucnu, kdy by se Jim dostalo zvláštní duchov
ní síly, a kdy by předivným způsobem byli vyzbrojeni 
pro práci získávání duší, nýbrž odevzdají se denně Bohu, 
aby Je použil Jako evé nádoby.
Duše, která sé podrobuje Kristu, stává se Jeho vlastní 
pevností, kterou zachozává uprostřed rozbouřeného světa. 
Kristus očekává, že v ní nezavládne žádná 'iná au tor", ta 
fleč jeho. Duše, která se takto vydává nebeskému působení, 
odolá satanovým úcokY-s." ECňJ



1.Koř.9,25.

25. Č. Zjev.2,10.

26. P. Ž.27,14.

Úkol 15. - 2?. prosince 1958.

Věčné odpočinutí svátých.

8. Co máme činit při nebezpečí a vichru? Mat.14,50.31.
"Hleď vírou vpřed!"

9. Kdy nám toho bude obzvláště zapotřebí? Zj.22,11.
"Až pán Ježíš opustí svatyni a bude se chystat ke svému 
slavnému příchodu."

?5. Ú.
24. 3.

Podmaňujme své tělo.
Buďme ukáznění a neochvějní 
ve své víře.
Cíl stojí za to, být zdrželivý.

2.Tim.2,2.3. Snášejme těžkosti a buďme ctnými 
rytíři.
I k věrnosti je třeba velké kázně 
a trpělivosti.
Buďme dobré mysli a spolehněme 
na Pána!

27. S. 1.Petr.1,13. Mějme před sebou vždy danou naději!
Z.s. 15.54

Zlatý verě: 2.Tes.1,7.
1. V čem vyvrcholí dílo spásy? 2.Tes.1,7; Žid.4,1.9. _
2. Pro koho je připraveno toto odpočinutí? Žid.4,9.

. Pro putující lid Boží, který je hledá. Andělé je již mají, 
padlí andělé je navždy ztratili, věřící je hledají.

. (Žid.11,13-16; Řím.2,7.)
3. Co si zde věřící uvědomují?

a) Že jeóu ještě vzdáleni cíle. Pil.3,12-15; 2.Kor.5,l-7.
b) Že se musí snažit dojít cíle. Žid.4,11; 2.Petr.l,5.9-H-» 

Mat.7,14; 11,12.
4. Co jest pro nás připraveno v tomto odpočinutí? 1.Koř.2,9.

a) Budeme mít obecenství s Bohem. Zj.22,4; 21,3.4;
7,15.17; 1.Jan.3,2; Jan 17,24.
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Čtení bible: 2.Petr.l - Zjev.22. 
Kázní k vítězství.

Prosinec 21. N. 1.Koř.9,27.
22. P. Ef.6,13.
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b) Budeme mít podíl na jeho slávě. Ester 6,11; Ž.8-4,11; 
Jan 17,21-23.

c) Budeme oslavovat Bána společné s ostatními nebeskými 
bytostmi. Zjev.4,11; 5,9-12; 4,8; 19,1.6.

d) Porozumíme bohatěji Božím věcem a Božím tajemstvím. 
l.Kor.13,9.12; 2.Kor.l2,2-4.

e) Porozumíme lépe Božím cestám s námi. Poznáme, proč ně
kdy poslal Pán "vítr odporný", aby zahnal naši lodičku 
do svého přístavu. Hím.6,28.35-39.

f) Budeme se radovat z radosti Boží. Sof.3,17.
g) Baše Štěstí bude bez konoe. Zj.2,7-17; 3,12.

"Léta věčnosti, jak poplynou, budou přinášet bohatší a 
ještě slavnější zjevení Boha a Krista. Jak bude 
postupovat!, tak poroste i láska, úcta a štěstí. Čín 
více poznají lidé Boha, tím větší bude obdiv jeho po
vahy. Když Ježíš před nimi otvírá bohatství vykoupení 
a úžasná vítězství ve velkém sporu se satanem, tu srdce 
vykoupených chvějí se stále vroucnější oddaností 
a s radostí stále větší dotýkají se zlatých harf. De
settisíckrát desettisíoů a tisíce tisíců hlasů splývá 
v mohutný sbor ohvály.
Velký spor věků jest ukončen. Hříchů a hříšníků není 
více. Celý vesmír je čistý. Jediný tep souladu a ra
dosti buší veškerým stvořením. Od toho, jenž vše stvo
řil, plyne život, světlo a radost všemi říšemi nekoneč
ného prostoru. Od nejmenšího prvku až po největší svět, 
všechny věci, životné i neživotné, ve své nezastíněné 
kráse a dokonalé radosti hlásají, že Bůh jest láska.

5. Jak máme pěstovat svoji touhu po tomto odpočinutí?
a) Modlitbou. Pán Ježíš nás učí volat jako přední prosbu; 

"Přijď království tvé!" Mat.6,9. .
"Ó, Spasiteli můj milý, urychli svůj příchod k soudnému, 
dni, pošli své anděly čím spíše a dej slyšet hrozivý 
hlas své trouby! Neprodlévej, aby živí pozůstalí nekle
sali v naději, neprodlévej, aby se hrob nechlubil svfn 
vítězstvím. Ó, urychli své příští, Pane, v něnž rozkaz 
svůj vydáš a žádný se ti nebude protivit, v něnž noře 
i země vydají mrtvé svá a ti, jenž v hrobích spí, ušly— 
Sí hlas tvůj a mrtví tvoji vstanou nejprve. Přijdiž



N
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brzo, ó Pane! Ó přijď království tvé! Opuštěná nevěsta 
tvá říká: Pojď! Ano, všecko stvoření lká a říkál Pojď! 
1 ono žádá být vysvobozeno od služby poruěení v Sas 
svobody slávy synů Božích. Vždyt jsi ty sám řekli 
•Jistě přijdu brzy. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíěi! 
(Věčné odpočinutí svátých, str.412.)

b) Přemyšlování* a duchovní rozmluvou. Luk.2,49; 1.Tim.4,15. 
2.Xor.5,l-ll.
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