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BIBLICKÉ
pro 3. čtvrtletí 1933.

Služba andělů
sobotu dne 30. září jsou pro Jihoafrické oddělení.Dary v

Úkol l. — I. července. Z. S. 20. 13. 
Andělé jsou stvořené bytostí.

Pamětný verš: Žid. 1, 14.
1. Jak vyjadřuje apoštol příbuznost všech bytostí stvoře- 

nych. 15fez* 3, 14* lo* v
2. Jak jsou nazváni členové této rodiny?., Job 1. ý; 1. Jan-

3, 1. V Čy r.r>< '

3. Jak jsou obyčejně nazváni clénóvé'"(jiebeské/ rodiny,? .Zjev^
• < | z»l »>'-y U pVzv <•. •£,( £• zp->í*4j'•.4 žpL-U
®» xllr ■<■ i 9 />ďř 44««4*<*
Andělé jsou stvořeni vyšší povahy nežli lidé, členové ne
viditelného světa. Jsou rozličné třídy andělů. ,,Che
rubínové“ I. Mojž. 3, 24, „serafíni“ Izai. 6, 2. 6. Některá 
jejich jména jsou: „Michael“, Dan. 10, 13. 21; 12, 1;
Juda 9; „Gabriel“. Dan. 8, 16: 9, 21: Luk. 1, 19. „Michael 
znamená: Kdo jest rovný Bohu, je to tedy vhodný název 
pro Ježíše Krista. „Gabriel“ znamená muž anebo síla

Boží — vhodné jméno pro anděla anebo pro ^bytost, 
která jest nejpřednější po Kristu.

4. Kdy již byli andělé? Job 38, 4—7.
„Andělé již byli před stvořením člověka, neboř když byly 
položeny základy země, prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní 
a plesali všickni synové Boží.“ (Spor 313.)



že andělé nejsou duchové
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7.
8.

5. Která skutečnost ukazuje, 
zemřelých? 1. Mojž. 3, 24. 
„Satan započal své klamání v zahradě Eden. On řekl 
Evě: Nikoli nezemřete smrtí. To bylo Satanovo první 
učení o nesmrtelnosti duše a on v tomto klamání pokra
čuje od té doby až dodnes a bude ještě pokračovali, 
dokud v zajetí dítek Božích nenastane obrat. Byla jsem 
upozorněna na Adama a Evu v ráji. Oni vzali ze za
pověděného stromu. Potom strom života byl osazen vůkol 
plamenným mečem a oni byli vyhnáni ze zahrady, protože 
by jinak mohli jisti ze stromu života a byli by mohli 
býti nesmrtelnými hříšníky. Ovoce tohoto stromu posky
tovalo nesmrtelnost. Slyšela jsem jednoho anděla tázati 
se: „Kdo z rodiny Adamovy prošel skrze plamenný meč 
a jedl ze stromu života?“ Potom jsem slyšela jiného 
anděla odpověděli: „Nikdo z rodiny Adamovy neprošel 
plamenným mečem a nejedl z toho stromu, pročež není

^>'íak<^ nesmrtelného hříšníka.“ Duše, která hřeší, zemře 
<tó£?věčnou smrtí, z níž není naděje zmrtvýchvstání. Potom 

hněv Boží bude usmířen.“ (Zkušenosti 180—181.)
6. Komu jsou andělé poddáni? 1. Petr. 3, 18. 22; Žid. 1, 6.

Jakou službu zastávají? Žid.vl, 7.<- 14. X" ' ''•■■■■ ' 
Jakého boje* v nebesích andělé se zúčastnili? Izai. 
12-14; Zjev. 12, 7. ■■■. '■ ....

9. Jak skončil t£nto boj.? Zjev. 12, ‘8. /
10. Kam byíf zií andělé svrženi? V. 9. .7'
11. Co zvolal anděl, protože satan a jeho andělé mají velkou

• • • ZA '.V

12. Jak je obrazně vylíčen unócný vůdce zlých andělů? 
Ezech. 28, 11—17.

13. Proti komu musí dítky Boží aT tomto světě bojovat??
' f - ACVw*"’.-* <

„Moc a zlomyslnost satana a jeho zástupů by nás mohly 
opravdu znepokojovali tehdy, kdybychom nemohli nalézti 
skrýši a vysvobození ve větší moci našeho Spasitele. 
Opatrně a bezpečně uzamykáme své příbytky na závory 
a zámky, abychom ochránili svůj majetek i své životy
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před zlými lidmi; zřídka však dbáme o to, abychom byli 
opevněni proti zlým andělům, kteří se stále snaží získati 
k nám přístupu a proti nimž jsme bezmocní. Je-li jim to 
dovoleno, rozruší naši mysl a trápí naše těla, zničí náš 
majetek, i náš život. Jejich radostí jest bída a zničení 
člověka. Hrozný je stav těch, kteří odporují Božím poža
davkům a povoluji pokušením satanovým, neboř je na 
konec ponechává Bůh pod mocí zlých duchů. Ti však, 
kteří následují Ježíše Krista, jsou vždy bezpeční pod 
jeho ochranou. Mocní andělé jsou vysíláni s nebe k jejich 
ochraně. Zlí duchové pak nemohou proniknouti stráží, 
kterou Bůh postavil kolem svého lidu.“ (Spor 319.)

14. Jaká pomoc jest nám dána v. boji proti mocem temnosti?. 
Žid. 1, 13. 11.

Úkol 2. — 8. července. Z. S. 20. 10. „
Andělé jsou vyšší bytosti než lidé.?;

Pamětný verš: Žalm 8, 5. 6. Vjí
1. Jaké vladařství bylo člověku dáno při stvoření? 1. Mojž.1 

1, 26—28; Ž. 8, 5—7.
2. K či obrazu byl Člověk stvořen? í. M. 1, 26. fy « 

„Svou postavou i povahou měl člověk nésti obraz Boží./ 
Kristus sám jest obraz Otce; člověk byl stvořen k obrazu/ 
Božímu. Jeho povaha byla ve shodě s vůlí Boží. Svými 
rozumem mohl chápati věci Boží. Jeho náklonnosti byly; 
čisté; jeho žádosti ovládány byly rozumem. Byl svátý' 
a síastný tím, že nesl obraz Boží a žil v dokonalé po-;- 
slušnosti vůle Boží.“ (Patr. a pror. 34.)

3. Jaké postavení zaujímají andělé? Žalm 8, 5. 6; .Žid. 2,

4. Jakou otázku kladou mnozí, hlede ke ^vzkříšeni'? Kor.
15, 35. Z t~

5. Na jaká rozličná těla poukazuje apoštol? V. 36—41. n
6. Jaká změna stane se^s tělem /p/ři vzkříšení? V. 42—44a.
7. Jaká podstata je tedy mimqj tělesného? V..441). Xd

„Z tohoto verše jasně vysvítá, že Zjšoů 'duchovní ^bytosti 
s duchovními těly, která se liší od našich těl. Tak jistě,
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12.

13.

v l
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jako jsou těla zemská, jsou také duchovní. „Jsou těla ne
beská a jsou těla zemská; ale jiná jest sláva nebeských 
a jiná sláva zemských. Rozsívá se tělo přirozené, vstane 
tělo duchovní.“ Člověk byl stvořen s přirozeným neboli 
hmotným tělem. Náleží této zemi, nebot bvl stvořen 
z hlíny. Ačkoli přirozené oko člověka nemůže viděti 
duchovní bytosti, jsou mu přece zjeveny skrze slovo 
Boží a působením Ducha svátého.“ (Ministry of Ansels 
35.)

- 8. V jakém těle narodil se Syn Boží v Betlémě? Žid. 2, 
16 9 v c* a

Kristus přišel na tento svět jako člověk. Nevzal na sebe 
podstatu andělů, nýbrž tělo „símě Abrahamova“. Proto 

, byl Ježíš „maličko menší učiněn nežli andělé“.
A9.zZJak uznal Jan .vznešenost^anděla?, Zjev. 22, 8. 9.
10. Jak slabí7’ a" bezmocní jsou "lidé v přítomnosti anděla?

Mat. 28, 2-4. gř ... ‘
Jak působilo na Daniele zjevení-se. anděla? Dan. 10,-8. 
Jakou změnu zakusí spravedliví na svých tělích? 1. Koř, 
15, S1-S3. • -• t.
Jak budou potom vykoupení rovní andělům? Luk. 20, 36. 
„Nezapomeňme, že člověku nebylo zaslíbeno, že se někdy 
stane andělem. Jest nám dáno ujištění, že po jedné 

. stránce budeme rovni andělům — nebudeme podrobeni 
smrti. O těch, kteří budou hodni prvního vzkříšení, praví 
Kristus: „Umírati již nebudou moci; andělům zajisté rovni 
budou.“ V ten vytoužený den vítězství budou vykoupení 
rovni andělům. Každé přání srdce bude plně utišeno. 
Bázeň před smrtí bude zapuzena a vírou v Ježíše Krista 
obdrží z ruky Boží neocenitelný dar věčného života.“ 
(Min. of. Anř. 39.) '

. -<-'r
Ý'. >•> rx’ i •

Úkol 3. — 15. července. Z. S. 20. 05.
Počet a vznešenost andělů. <

•» Pamětný verš: Žid. 12, 22.
’ 1. Jak jest zdůrazněna velikost království Božího? Izai. 40, 

15. 17..20.



5.

8.

9.

6.
7. Jak jsou vylíčeny'vozy a koně, které vzali Eliáše vzhůru?

2. Král. 2, 11. ,12; Ž. 68, .18.
Jak zjevil svou slávu anděl, který se ukazal, Manue?
Soud. 13, 19-22.
Jak vylíčila žena Manue téhož anděla? V. 6.

„Z tohoto předivného vylíčení poznáváme, ják země se 
svými obyvateli jeví se oku nebeskému. Oku Božímu jeví 
se země jako zrnko pisku; On může měřiti vody svou 
rukou a obyvatelé země jsou před Ním jako kobylky. 
Pohledí-li Člověk na hvězdnou oblohu, může prostým 
okem poznati něco z velikosti stvoření Božího. S podive
ním pozoruje množství hvězd, ale prostým okem nemůže 
sčísti ona zářící slunce. Vezme-li však dalekohled a po
hledí na oblohu, uzři myriády světů, které před tím ne
viděl. A kdyby své dalekohledy ještě zdokonalil, viděl by 
ještě více světů, které v minulých dobách skryty zůstá
valy lidskému zraku. Prostor, do něhož hledíme, je tak 
nesmírně veliký, že člověk dosud nedohlédl konce. Foto
grafováním byly zjištěny neviditelné hvězdy a hvězdáři 
praví, že v jedné soustavě jest 18,000.000 světů a soustavy 
že jsou nesčíslné.“ (Min. of Ang. 42. 43.)

2. Co jest praveno o počtu andělů této veliké říše? Žid. 12,
22. * . -/•ř.v .

3. Kolik andělů viděl Daniel, před trůnem Božím? Dan. 7, 
9. io. ’

4. Co podobného viděl Jan? Zjev. 5, 11.
„Jan slyšel okolo trůnu Božího hlas andělů mnohých a byl 

/ jich počet stokrát tisíc tisíců a desetkrát stotisíců . . . 
. . Počet andělů zaniká v milionech milionů. Řečí lidskou 

.nelze vyjádřiti počet nebeské rodiny. Povážíme-li, že oni 
'' jsou to, jež Bůh vysílá do nesčíslných světů jako posly, 

14 aby vykonali jeho rozkazy, pak snadno pochopíme, že
jsou to nesmírně veliké zástupy.“ (Služba andělů 20. 21.) 

Vznešenost andělů.
Kdy po prvé je v Bibli poukázáno na vznešenost andělu?
1. Mojž. 3,
Jak vypadali nebeské zástupy .kolem-Elizea^ 2.,$,ráL 6, 17.
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1U. Jak vypadal anděl, který odvalil kámen od hrobu Spa
sitele? Mat. 28, 2—4. "" l'
„Když se blížil večer,' byli-1 vojáci ustanoveni k střežení 
místa Ježíšova odpočinutí, kdežto andělé, nejsouce po
zorováni, zdržovali se nad svátým místem. Noc míjela 
zvolna a když ještě bylo noční přítmí, věděli andělé, 
konající stráž, že se přiblížil čas k vysvobození věrného 
Syna Božího, jejich milovaného velitele. Když v nej
hlubším vzrušení mysli očekávali na hodinu jeho vítězství, 
přiletěl rychle jeden mocný anděl s nebe. Jeho obličej 
zářil jako blesk a jeho roucho bylo bílé jako sníh. Jeho 
světlo zapudilo temnost s jeho stezky a zlé anděly, kteří 
plesajíce, osobovali si právo na mrtvé tělo Ježíšovo, 
přiměl k vomu, že uprchli plni zděšení před jeho slávou 
a krásou. Ze zástupu těch andělů, kteří byli svědky po
nížení Ježíšova a střežili hrob svého Mistra, jeden při
družil se k tomu, který právě přiletěl s nebe. Nyní vydali 
se společně k hrobu. Země se 'Zachvěla a otřásla, když se 
blížili a nastalo veliké zemětřesení.“ (Zkušenosti 148. 149.)

11. Jak xvyhči£ Daniel slávu anděla? .Dan. 10, 5. 6.
12 Jak to vylíčil Ezechiel? Ézech. 1, 13. 14. -

„Oheň mezi cherubíny, vycházející z trůnu Božího, jest 
životodárný, očišťující a stravující oheň života. S těmito 
blesky ohně shledáváme se po prvé po pádu člověka.“ 
(Fabianke.)

13. Jak vyličuje Jan slávu Syna Božího? Zjev. 1, 13—16. 
Syn Boží jest „archanděl“. Viz 1. Tes. 4, 16. l oto vzne
šené pojmenování není dáno žádné jiné bytosti. Sláva 
jeho zjevení se převyšuje slávu andělů.

14. Na čem budou míti věrní účast? 1. Jan. 3, 2.
iv ví. fJr.tAj. +’_

Úkor 4. — 22. července. Z. S. 19. 58.
Moc andělů. 

Pamětný verš: Žalm 103, 20.
1. Co pravil žalmista o moci andělů? Žalm 103, 20.
2. Kam byli Petr a Jan uvrženi pro hlásání slova? Skt. 5, 

17. 18. ‘
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jejich rychlé pohybování se.
9. Jak Ezechiel vyličuje rychlost andělů? Ezech. 1, 14.' 

Člověk se dosud nepokusil měřiti rychlost něčeho, co by 
bylo rychlejší nežli světlo, které urazí 300.000 km za 
vteřinu — to jest více nežli sedmkrát kolem naší země. 
Andělé však mohou se pohybovali rychleji. Ezechiel praví, 
že se pohybovali „jako blýskání“. Někdy si myslíváme, 
že lidé jezdí velmi rychle železnicí anebo letadlem; ale 
u srovnání s pohybem andělů, je to nic. Tito nebeští 

jr/,,poslové vykonávají své služby lidem rychleji nežli 
telegram.

18. Uvaž kolik času vyžadovala modlitba Danielova? Dan.
9, 4—19. A — > -

3. Jak se jim osvědčil anděl? V. 19. 20.
4. Cím se vychloubal asyrský /vojevůdce Ezechiášovi? 2.

Král. 19, 10—13. / , / /
5. Co učinil Ezechiáš, když přečetl jeho dopis? V. 14—19.
6. Jaké poselství poslal Pán Ezechiáši skrze Izaiáše? V. 

20-34.
7. Jak splnil Bůh své zaslíbeni? V. 35; 2. Par. 32, 21.

„Jak předivné vysvobození, které způsobil Bůh skrze' 
anděla! Kde zůstalo vychloubání pyšného a rouhavého 
vladaře, který vyzýval Boha a tvrdil, že nemůže lid vy
svobodili z jeho ruky? Dříve nežli mohli udělali náspy 
a střeliti na město,, poslal Bůh anděla, který pohubil spící 
vojsko. V jedné noci pohubeno bylo 185.000 bojovníků 
Senachcribových. nikoli na bojišti, nýbrž poslem nebe
ským. .. .'^7 ?. •. /z,..“ : v-
Bylo v dějinách národů vybojováno takovéto vítčzství?- 
Celé vojsko pohubeno, nikoli v boji, nýbrž když spali 
a snad snili o vítězství příštího dne, kdy zdolají zdi 
Jerusalema a dobydou města a dychtivě budou pleniti. 
Uvažujeme-li o této zprávě, musíme doznati, že moc 
anděla obmezena jest jenom úlohou, kterou mu Bůh při
kázal.“ (Min. of. Ang. 59.)

8. Ukaž z jiných příkladů z Bible, jakou moc mají andělé 
Boží!
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Jerusalemě,
J. '-'-'i ‘*7 ■ ■

16. Co* činili věřící, když Petr přišel k domu Marie? V. 11. 12.
17. Jak působilo rychlé vyslyšení modlitby na věřící? V. 16-.17.

Úkol 5. — 29. července. Z. s. 19. 49.
Andělé jako ochránci.

'Pamětný verš: Žalm 91, 11. .12.
l. Koho iná i nejmenší dítko Boží jako průvodce? Co do

svědčuje, že ochraňující andělé mají přístup k trůnu 
Božímu? Mat. 18, 10.

<ítí<í. -Z.. ' -
11. Kdo přišel s odpovědi, když se Daniel ještě modlil? V. 20-22.
12. Kdy byl poslán? V. 23. - í Z 7/ / / J
13. Co jest praveno o letu anděla? V. 21. . /

„Když se Daniel začal niodliti, bylo přikázáno nebeskému 
poslu, který stál před trůnem Božím, aby spěchal k pro
roku a naučil jej vyrozumívali zjevení Božímu. Daniel 
ještě nedokončil svou modlitbu a posel od trůnu Božího 
stál již před ním a pravil: „Při počátku proseb tvých 
vyšlo slovo a já jsem přišel, abych je oznámil.“ Nelze 
zajisté očekávali rychlejšího vyslyšení jeho modlitby.
Náš Otec ví, kdy jeho dítky nezbytné potřebují pomoci 
a je-li toho třeba, pošle své služebníky ještě rychleji nežli 
blýskání. Andělu nebylo třeba v Babylóně dlouho se 
rozhlíželi, aby našel Daniele. On jej nehledal v, paláci 
královském nebo v poradní síni mudrců, ani v davu na 
ulici, ale přímo od trůnu Božího šel tam, kde byl Daniel. 
Nikdo z pozemských vladařů neposlal tak rychlého posla 
s dobrým nebo se špatným poselstvím, jakého poslal 
Hospodin k prosícímu proroku. Žádné srdce, milující, byf 
bylo poutáno sebe mocnějšími pouty příchylnosti, ne
poslalo své milé osobě tak rychlou odpověď, jako posílá 
Bůh skrze své svaté anděly těm, kteří Mu důvěřují. Bůh 
nehledí- na osobu; co učinil pro Daniele, učiní také pro 
své nejprostší dítko, které Mu upřímně slouží a u. víře 
k Němu volá,“ (Min. oř Ang. 65. 66.)

14. Co činili věřící v Jerusalemě, když Herodes uvěznil 
. Petra? Skt. 12, 5. í7j^

15. Jak je Bůh vyslyšel? V.’6—10.
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a od 
lidmi, jako 
v bezpečí.

7.
■8.

9.

s 
vedli je

(Qeschichte d. Ap. 148.)
Jakou otázku dal kdysi Bůh satanu? - Job 1,-6-^8.
Čo pravil satan o ochraně, kterou mě| job? V. 9. „
Co působilo králi syrskému .veliké? nesnáze,' když válčil 
proti ízráelovi? 2. Král. 6, 8—12.
Co proto bylo učiněno? V. 13. 14.
Jak to působilo na služebníka Eliezova? V. 15.
Proč se nebál Elizeus? V. 16. 17.

2. Co přikazuje Pán andělům ochraňujícím? 2. 91, 11. 12. 
„Viděla jsem tu něžnou lásku, kterou Bůh má k svému 
lidu a ona jest velmi veliká. Viděla jsem anděly nad svá
tými, kteří měli rozprostřena svá křídla nad nimi. Každý 
svátý má jednoho provázejícího anděla. Když ti svati 
v skleslosti na mysli plakali nebo byli v nebezpečí, tedy 
ti andělé, kteří je stále ostříhali, odletěli rychle vzhůru, 
nesouce tam zprávu a pak andělé .v městě přestali zpívati. 
Potom Pán Ježíš dal rozkaz jinému andělu, aby sestoupil 
k těmto na mysli klesajícím a nad nimi aby bděl a po
kusil se zadržeti je od opuštění úzké stezky. Pakli oni 
nedbali té bdělé péče těchto andělů a nenechali se od nich 
věsti, nýbrž neustávali v jití pochybném, tedy andělé byli 
smutní a plakali. Oni potom nesli zprávu vzhůru a všichni 
andělé ve městě plakali a pravili pak velikým hlasem: 
„Amen!“ Jestliže však svati měli upřené své oči na od
měnu před sebou a pakli Boha svým chválením oslavovali, 
potom tito andělé v městě zasáhli ve své zlaté harfy, 
zpívajíce zvučným hlasem: „Halcluja!“ a nebeskou klen
bou se rozléhal jejich líbezný zpěv.“ (Zkušenosti 26.)

3. Jaké potěšující zaslíbení týká se těch, kteří se bojí Boha?
2.34,8. / ■ ....
„Bůh přikazuje svým andělům, aby jeho dítky chránili 
před neštěstím, od „moru vlekoucího se v mrákotě 
„střely létající ve dne“. Andělé mluvili 
člověk mluví s přítelem svým a
Andělé mluvili jim vždy povzbuzující slova, vedli je 
u víře přes věci tohoto světa a poukazovali jim na bílá 
roucha, na koruny a palmy vítězství, které jednou vezmou 

• vítězové u trůnu Božího.
4.
5.
6.
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11.
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V čem se nedal Daniel zdrželi úklady lidskými? Dan,
6, io. ii.
Co učinil král, ač s nevoli? V. 14—17.'
Co se tázal král Daniele příštilťó jitra, pln starostí? 
V. 18-20.

13. Kdo chránil Daniele? V. 21—23.
„Z vysvobození Daniele můžeme se učiti, že lid Boží 
v dobách pokušení a protivenství má býti právě takový, 
jako v době, kdy se mu dobře dařilo a měl všecko, co 
si přál. Daniel v jámě Ivové byl zrovna takovým mužem, 
jako když stával před králem jakožto nejvyšší ministr, 
nebo jako prorok Boží. Člověk, který spoléhá na Boha, 
bude se v hodině největšího pokušení chovati právě tak, 
jako v dobách blaha, kdy se těší milosti Boží.
„Nebe jest blízké těm, kteří trpí pro spravedlnost. Kristus 
se zastává svého lidu; utrpení svátých, je také utrpení 
jeho; kdo se dotýká jeho vyvolených, dotýká se Jej. Moc, 
která může vysvobodit! z tělesné bídy a nouze, vysvo
bozuje také z hříchu; tak může služebník Boží za všech 
okolnosti zústati věrný a z milosti Boži zvítězili.“ 
(Prophets and Kings 545.)

14. Koho anděl nechrání? V. 24.
15. Jaké opatření učinil Pán k ochráněni svého lidu v posled

ním boji?
„Anděl pravil: „Slyš!“ Brzo slyšela jsem jakýsi hlas, 
podobající se mnoha nástrojům hudebním, jejichž zvučnost 
vyznívala v lahodném libozvuku. Tento hlas předčil 
všecku hudbu, kterou jsem kdy slyšela a zdál se býti 
plný milosrdenství, soucitu a povznášející svaté radosti- 
Pronikal mé celé nitro. Anděl pravil: Pohleď sem!“ 
Potom má pozornost byla obrácena na velmi pohnutý 
zástup, který jsem viděla. Byli mi ukázáni ti, které jsem 
prve viděla plakati a ve své úzkosti duševní modliti se. 
Počet ochraňujících andělů, kteří byli vůkol nich, se 
zdvojil a oni byli oblečeni oděním od hlavy až do paty. 
Pohybovaly se v dokonalém pořádku jako nějaké množ
ství vojenské. Na jejich obličejích zračil se výraz^ tuhého



s.
,7

6.

1 1

1.
2.
3.
4.

boje a úzkosti duše, jež vytrpěli. Jejich rysy obličeje, 
v kterých se prve jevila znamení vnitřních trýzní duše
vních. nyní zářily od světla slávy a nebes. Došli vítězství 
a ono v nich způsobuje velikou vděčnost a svátou radost.“ 
(Zkušenosti 232.)

Úkol 6. — 5. srpna. Z. s. 19, 39. 

Anděíé a knihy soudu.
Pamětný verš: Mal. 3, 16.

K čemu uložil Bůh den? Skt. 17, 31 / '
Kdo musí přijití před soudnou stolici Boži? 2. Kor. ,5, 10.'4 
Kolik služebníků viděl Daniel . při soudu? Dan. 7, 9. ÍÓ.' 
Kdo je svědkem našich slov a činů? Kaz. 5, 5. . ./ . .. 'i-
„Mnozí mají zdání zbožnosti; jejich jména jsou v knihách 
sborových, ale v nebesích jest jejich zpráva poskvrněna. 
Anděl, činící zprávy, zapsal věrně jejich činy. Každý 
počin sobecký, každá povinnost nevyplněná a každý tajný 
hřích, byt i jakkoli uměle byl skrýván, bude věrně zapsán 
andělem, který píše zprávy. (Test 2, 442.)
„Bylo mi ukázáno, že anděl činící zprávu, věrně zapisuje 
všecky dary Bohu přinesené, jakož i konečný výsledek 
přinesených darů. Oko Boží vidí každý haléř, který jest 
dílu věnován, i ochotu anebo nelibost dárcovu. Také jsou 
zapsány pohnutky dárce. Kdo jest sebazapíravý a dává 
Bohu, což jeho jest, jak On to žádá, bude odměněn podle 
svých skutků. I kdyby věnovaných darů nebylo správně 
použito, takže by nevykonaly, k čemu je dárce dal, totiž 
aby sloužili k oslavení Božímu a k zachránění duší, přece 
nezůstanou bez odměny ti, kteří je v upřímnosti srdce při
nesli k oslavení Božímu.“ (Test. 2. 518. 519.)
Kde žalmista naznačil, že o jeho životě jest činěna 
zpráva? Ž. 56, 9.
Podle čeho budou všichni souzeni? Zjev. 20, 11—15.
Kdo psal tyto zprávy? Kaz. 5, 6. * ‘ "
Jest najevě, že andělé znají všecky podrobnosti našeho 
života. (Kaz. 10, 20; 1. Kor. 11, 10.) Všecky poznámky
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tohoto úkolu jsou ze Svědectví, která svědčí, že andělé 
zapisují tyto zprávy.

8. Pro koho jest psána kniha pamětná? Mal. 3, 16. 17.
„Jest prospěšné, abychom použili předností nám daných 
a třeba s přinesením obětí spojili se s těmi, kteří se bojí 
Boha a o Něm svědčí, nebot jest nám vylíčen, že po
slouchá tato svědectví, zatím co andělé je zapisují do 
knihy. Bůh bude pamětliv na ty, kteří s Ním měli obecen
ství a myslili na jméno jeho a zachová je v den velikého 
navštívení. V jeho očích jsou jako drahé kameny, ale 
jeho hněv vylit bude na nechráněnou hlavu hříšníka.“ 
(Test, iv, 107.) ■ T '

9. Co vše přijde na soud? Mat. 12, 36. 37.
„Mnozí mnoho mluví; dychtí po tom, aby slyšeli novinky 
a mohli je dále rozšiřovali. Věru ubohé stanovisko! Kdyby 
si tito pomluvači uvědomili, že anděl je sleduje a jejich 
slova zapisuje, pak by méně mluvili a více se modlili.“ 
(Test. 4. 40.) ”
„Každý svým vlivem dobrým anebo špatným působíte na 
mysl a povahu jiných. A právě tento váš vliv jest zapiso
ván v knihách nebeských. Anděl vás provází a zapisuje 
vaše slova a činy. Zdali ráno, když vstáváte, cítíte svou 
bezmocnost a potřebu božské pomoci? Nesete-li své po
třeby v modlitbě pokorně a upřímně svému Otci nebeské
mu? Ciníte-li tak, zaznamenají andělé vaše motlitby, 
nesplývají-li se rtů pokryteckých: jste-li v nebezpečí, 
činili nevědomky něco nesprávně, takže byste svým 
vlivem svedli jiného k zlému, bude vás ochranný anděl 
míti k tomu, abyste šli lepší cestou, nechá vám nalézt!

-pravá slova a působiti bude na vaše činy.“ (Test. 3. 
363. 364.)

10. Co potom bude zjeveno? 1. Kor. 4, 5; Žid. 4, 12.
„Slova, činy a pohnůtky jsou zapisovány; ale jak málo 
uvědomují si lidé lehkomyslní, zatvrzelých srdcí, že anděl 
Boží zapisuje, jak ztrávili svůj čas. Bůh přivede na světlo 
každé slovo a každý čin. On je všudepřítomný. Jeho 
neviditelní poslové navštěvují pracovní místnosti i ložnice.
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Úkol 7. — 12. srpna. Z. S. 19. 26.

Zprostředkovatelé Božích zjevení.
Pamětný verš: Zjev. 22, 6. 7. :' '

1. Skrze koho Bůh zjevuje svou vůli? Amos 3, 7. ',z
2. Kdo jest prostředníkem mezi Ním a proroky? Zjev. 1, 1. 
' „V minulosti Bůh zjevil lidem své úmysly a záměry.

Opět a opět rozličným způsobem v rozličných dobách 
mluvil k' lidem skrze Ducha svátého, skrze vidění a když 
posílal anděly, kteří jeho poselství přinášeli těm, skrze

. něž Bůh chtěl zjeviti svou vůli. Od nejprvnější zprávy, až 
do poslední knihy v Bibli shledáváme, že Bůh mluvil

•' skrze anděla svým prorokům a svému lidu.“ (Min. of
• Ang. 98.)

3. Jak přímo stýkal se někdy Bůh s lidmi? 1. Mojž. 22,
11. 12. 15—18.

a bude ■ 
každému 

nebeských knihách zapsáno s největší 
přesností každé slovo špatné, každý čin sobecký, každá 
povinnost nevykonaná a každý hřích skrývaný i všeliké 
přetvřování se. Zanedbané výstrahy a napomenutí nebes, 
promarněné chvíle, nepoužité příležitosti, vliv k dobrému 
nebo k zlému s jeho následky, všecko bude zapsáno od 
anděla činícího zprávu.“ (Spor 287.)

12. V které knize jsou zapsána jména vítězů? Co bude 
učiněno s těmito jmény? Zjev. 3, 5. j//’ Z • / ,

13. Kdo bude vysvobozen v posledním soužení? Dan. 12, 1. 
1-1. Kdo jen vejde do města Božího? Zjev. 21, 27.-
15. Z čeho se mají křesťané radovati? Luk. 10, 20.

Tajné skutky temnosti přivedeny budou na světlo. 
Myšlenky, předsevzetí a úmysly srdce budou zjeveny. 
Před očima toho, s nímž jest nám činiti, jsou všecky věci 
nahé a odkryte.“ (Test. 4, 589. 590.)

II. Z čeho můžeme usuzovali, že tajnosti našeho života jsou 
v nebi zapsány? Kaz. 12, 14. -/
„Každý skutek bude vyšetřován před Bohem 
zapsán jako věrný anebo nevěrný. Naproti 
jménu bude v
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že nevěřil slovům

„V tomto případě dostalo se Abrahamovi skrze nebeské 
bytosti přímého poselství s nebe. Anděl mluvil řečí, kterc 
Abraham rozuměl; dal mu radostné poselství; které mu 
zjevilo, že Bůh jeho obět přijal. Když Hospodin tak 
zkusil svého služebníka, zjevil mu také svůj úmysl s ním 
i s jeho potomstvem.“ (Tamtéž.) z

4. Jak zjevil Bůh svůj úmysl Gedeonovi? 6, 11. 12. ” ~
5. Kdo byl poslán k Danielovi, aby jej poučil? Dan. 9, 21. 22.
6. Kdo jest „muž Gabriel?'* Jaké místo čestné zastává

v nebi? Luk. 1, 19; Dan. 10, 21. , r, t,
7. Jak můžeme věděti, že anděl Gabriel jest od Boha vy

volen, aby lidem oznamoval úmysly Boží? Zjev. 22, 9. 
„Slova andělova: ,Já jsem Gabriel, kterýž stojím před 
obličejem Božím,* svědčí o tom, že zastává čestné místo 
v nebesích. Když přišeL s poselstvím k Danielovi, pravil: 
,Nebo ani jednoho není, ježto- by si zmužile počínal se 
mnou v těch věcech, kromě Michala (Krista)*. O Gabrie
lovi Spasitel pravil ve Zjevení: ,On pak zjevil, poslav je 
skrze anděla svého služebníku svému Janovi.* A tento 
anděl pravil Janovi: Jsem spoluslužebník tvůj a bratří 
tvý proroků, a těch, kteří ostříhají slov knihy této.* Pře
divná myšlenka, že anděl, který po Synu Božím nejvíce 
byl poctěn, jest vyvolen, aby oznamoval úmysly Boží 
lidem hříšným.“ (Des. oí Ag. 98.)

8. Jak se dostalo Zachariášovi zvláštního poučení s nebe?
Zach. 1, 9—17. " • ■ 4 • ' ■ ■■ ■

9. Jaké poselství přinesl Gabriel knězi Zachariášovi? Luk.
1, 11—19. c ■,

10. K čemu byl Zachariáš odsouzen, 
Gabrielovým? V. 20—22. 63. 64. / '

11. Jak Marii bylo oznámeno narození Ježíšovo? V. 26—33.
12. V jakém vztahu jest tento anděl k Ježíši? Zjev. 1, 1;

22, 16. '
13. Jak se máme chovat! k tomuto poselství andělovu? V.

6 7- •'//.. . ■ ' , ’ * .

„Kristus oznámil své Zjevení Janovi skrze anděla. Zdá 
se, jakoby toto dílo bylo svěřeno zvláštnímu andělu.
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Úkol 8. — 19. srpna. Z. S. 19. 14.

Služba andělů íidem.

Který anděl mohl býti nazván andělem Ježíšovým? Od
pověď na tuto otázku můžeme nalézti v proroctví Danie
lově. U Dan. 10, 21 pravil anděl, což byl bezpochyby 
Gabriel (viz Dan. 9, 10 a 11, 1), když oznámil Danielovi 
důležité pravdy: .Jednoho není, ježto by sobě zmužile 
počínal... kromě Michala, knížete vašeho.1 Kdo jest 
Michal, dovíme se snadno. U Judy 9 nazván jest „arch
andělem“. Pavel napsal, že při zjevení Páně, kdy vstanou 
mrtví v Kristu, zazní hlas archanděla. (1. Tes. 4, 16.) 
Čí hlas zazní, když mrtví budou probuzeni? Pán sám 
praví: .Nedivte se tomu; neboť přijde hodina, ve kterouž 
všickni, kteříž ve hrobích jsou, uslyší hlas jeho.* (Jan 
5, 28.) Je to hlas Kristův, který vyvolá mrtvé z jejich 
hrobů. Pavel praví, že je to hlas archanděla, Juda praví, 
že je to Michal, tedy tatáž bytost, jako u Daniele. Z toho 
vysvítá, že pravdy, které měly býti oznámeny Danielovi, 
byly dány jenom Jemu (Kristu) a andělu, jménem Gabriel. 
Tímtéž způsobem oznámil Kristus svému miláčkovi dů
ležité pravdy ve vidění. Kdo jiný mohl býti jeho andělem 
než ten, který s Ním byl již dříve ve spojení, totiž anděl 
Gabriel?“ (Daniel & Oífen. 341.)

Pamětný verš: Žid. 13, 2.
1. Jaké zaslíbení dostal Abraham vzhledem na své potom

stvo? 1. Mojž. 15, 5.^' y. < ' 'a
2. Kdo byli ti „tři mužové“, které Abraham pohostil 
A v Alamre? 1. Mojž. 18, 1—8. 22; 19, 1.

Co tehdy oznámil Pán jako první splnění daného zaslí
bení? 1. Mojž. 18, 9—15. í" ', ' > > .
Co měli andělé vykonati v Sodomě a sousedních místech? 
v. 17-22.y;;v. ■ ' <,
Co netušil Lot, když dva cizince pozval do svého bytu?/ 
1. Mojž. 19, 1—3. \



Žid. 13, 2. ..

13.

16

14.
15.

10.
11.
12.

6. Jak jest v Novém zákoně poukázáno na tento příběh?
Žid. 13, 2. /<.'•

7- Jak bylo zjeveno, kdo tito hosté Lotovi vlastně jsou? 
i. moíž. 19,9—ii. v x/ 
„Lotova slova přilévala jenom olei do ohně. Jejich zbě
silost podobala se hučící bouři. Posmívali se Lotovi, že 
by nad nimi chtěl vládnout a vyhrožovali inu, že mu 
učiní hůře než chtěli učiniti jeho hostům. Obořili se násilně 
na něho a byli by ho rozsápali, kdyby ho andělé nebyli

• vysvobodili. Nebeští poslové vztáhli ruku svou a uvedli 
Lota k sobě do domu a dveře zavřeli. Další události 
svědčili o povaze hostů, které on přijal do svého domu“. 
(Patr. 152.)

, 8. Co pravili andělé o účelu své návštěvy? V. 12—14.
9. Co však měli učiniti pro Lota a jeho rodinií? V. 15—25. 

„Je třeba, abychom se učili lépe rozuměti poslání andělů. 
Bylo by dobře pamatovat!, že každé opravdové dítko 
Boží se těší spoluúčinkování těchto nebeských bytostí. 
Neviditelné zástupy světla a moci provázejí pokorné a po
nížené, kteří věří zaslíbením Božím a jichž se dovolávají. 
Cherubínové i serafíni a ostatní mocní andělé stojí po pra
vici Boží, všichni jako služební duchové, vysíláni jsouce 
k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení.“ 
(Gesch. d. Ap. 149.)
Kdo se ukázal Agar iia poušti? 4. Mojž. 16, 6—8. ’ •
Jaké ■ poselstvi.Jí.,anděl jpřiiiešl?-V. 9—13/7/X,; . .
Jaká těžkóst nastala, kdyžYzmaelovi bylo 14 let? 1. Mojž.

* "• .,/z. z<-5z.g.., ./sé rv-. po. - c, ■
V jakém postavení ^smutném brzo potom se octla Agar?
V. 14 —ló.^uř1' p
Kdo slyšel hlas dítěte a,kdo zavolal Agar? V. 17. /ó.r 
Jak pomohl Bůh matce na duchu sklíčené? V. 18. 19. . 
„Tak pomáhá nebe lidem v jejich bídě. Tito ubozí vyhnaní 
byli bez naděje a bez radosti. Nemohli se již vrátit 
k velké hojnosti v stanech Abrahamových. Ten, před nímž 
je budoucnost jako otevřená kniha, věděl, že Izmael ne
půjde cestou spravedlnosti; přece však poslal anděla
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s nebe k zarmoucené matce a její trpícIťmbdítSWpaby jim 
pomohl.
V tomto temném světě jsou mnohé matky, jejichž srdce 
jsou sklíčena bolestí jako Agar, mnohé, které jako vy
vržená egyptanka nevědí, co si mají počíti. Jejich srdce 
jest často tak přeplněno, že se nemůže ani vyjádřiti. Snad 
nemají ani pravého přítele lidského, jemuž by mohly 
svěřiti své hoře a hledati u něho rady. V úplné bez
nadějnosti se snad domnívají, že život je příliš trpký, aby 
jej bylo lze snášeti a touží po době, kdy si budou moci 
oddechnout! od svých těžkostí. Avšak není ani jednoho 
člověka, který by nemohl nalézti u Boha útěchy a po
moci.“ (Min. of Ag. 128.

 (Qeschichte

"* - * * ° ’1 * 3—— 1/<<^*****^j *•f
na Jakoba a co slíbil? V. Í6— 
./•■í - - - ietech yra^eí

se do svého domova? 1. Mojž. 32, 1. 2/"^~»/i,~
„Znovu dal Pán Jákobovi znamení božské ochrany. Když

Úkol 9. — 26. srpna. Z. S. 19. 00.

Služba andělů lidem II,
Pamětný verš: 1. Mojž. 28, 16..

■' • ' / r i r cit f ">■* *• -•»*’< 7 «*-/*-/«
Koho viděl Jákob ve smi v Bétel vystupovali a sestu
povali? 1. Mojž. 28, 10— 12
„Nebe se zemí jest spojeno tímto tajemným žebříkem, 
jehož dolní část spočívá na zemi a vrch dosahuje až< 
k trůnu Věčného. Andělé vystupují ustavičně po tomto 
žebříku jasně se skvoucím a přinášejí modlitby ubohých 
a utiskovaných před Otce, a setupujíce, přinášejí lidem 
požehnání a naději, povzbuzení a pomoc. Tito andělé 
světla způsobují kolem duší ovzduší nebeské a táhnou 
nás vzhůru k Neviditelnému a Věčnému. Svým tělesným 
zrakem nemůžeme viděti jejich postavy; jenom duchov
ním zrakem můžeme poznávati věci nebeské a duchovním 
sluchem slyšeti souzvuk nebeských hlasů.“ 
d. Ap. 147.)

3. Jalť-působil sen y.p. - ee '
4. Kdo se potkal s'Jákobem, když po dvaceti.
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inu dva zástupy 
ochranu. Jákob 
v Betel a jeho

táhl jižně od hory Galádské, ukázaly se 
.nebeských andělů -zpředu a zadu jako na 
si vzpoměl na vidění, které měl před časy 
stísněnému srdci bylo lehčeji, když viděl důkaz, že Boží 
poslové, kteří mu při útěku z domova dali naději a útěchu, 
jsou jeho strážci i při návratu. I řekl Jákob: Vojsko Boží 
jest toto. A nazval jméno místa toho Mahanaim.“ (Patr. 
a pror. 190.)

5. Oč prosil Jákob z bázně před Ezauem? V. 9—12. '.
6. Jaké zkušenosti učinil v noci s andělem? V. 24—30.
,At „Zápas trval až do svítání, kdy muž udeřil Jákoba, takže 

ochroml. Tu praotec poznal povahu svého odpůrce. Věděl, 
že zápasil s nebeským poslem a proto přes všecko své 
téměř nadlidské úsilí, nezvítězil. Byl to Kristus, „anděl 
smlouvy“, který se zjevil Jákobovi. Praotec ochroml 
a měl veliké bolesti, přece však nepopustil. Uchopil se 
anděla a prosil o požehnání. Musil míti ujištění, že jeho 
hříchy jsou mu odpuštěny. Tělesné utrpení nemohlo jeho 
mysl odvrátiti od tohoto předmětu. Jeho rozhodnutí i víra 
byly pevnější. Anděl se chtěl vyprostiti a pravil: „Pust 
mne, nebt zasvítává.“ Ale Jákob odpověděl: „Nepustím 
tě, leč mi požehnáš.“ Kdyby to bylo bývalo něco pokry
teckého, opovážlivého, byl by býval Jákob hned zničen; 
ale on měl jistotu člověka, který znal svou vlastní ne
hodnost, ale spoléhal na věrnost Boží...
Při pohledu na jeho utrpení, „běžel Ezau proti němu 
a objal ho; a pad na šíji jeho, líbal ho; i plakali.“ 1 otrnulí 
vojíni byli dojati, když to viděli. Nemohli si vysvětlit! 
změnu, která se stala s jejich velitelem. Ačkoli znali ne
dostatky praotce, sotva si pomyslili, že jeho chabost byla 
jeho silou.“ (Patr. 192. 195.)

Eliáš.
Oč prosil Eliáš, když pohrůžkou Jezábel byl zcela zna

Kdo; sloužil zemdlenému proroku? V. 5—8.
„Všichni musí zakusiti dny největšího zklamání a skleslosti 
na mysli — dny, kdy je těžko věřiti, že Bůh ještě vždy



Úkol 10. — 2. září. Z. S. 18. 45.

Služba andělů Spasiteli.
Pamětný verš: Mat. 26, 53. £

1. Kdo zvěstoval narození Spasitelovo? Luk. 2, 8—14.
2. Jak mudrcové od východu slunce byli přivedeni k místu

narozeni Ježíšova? Mat. 2, 1. 2. 9. 10. ,<■ •
„V oné noci, kdy pahorky betlémské ozářeny byly slávou 
nebeskou, viděli mudrci na nebi tajemné světlo. Když

jest laskavým dobrodincem svých dítek na zemi, dny, kdy 
těžkosti tak znepokojují, že smrt byla by vítanější nežli 
život. Potom mnozí opouštějí Boha a upadají do pochyb
nosti a nevěry. Kdybychom v takových dobách mohli 
poznati důležitost božské prozřetelnosti, viděli bychom, 
jak andělé usilují, aby nás zachránili a postavili nohy naše 
na pevný základ; potom by se ukázala nová víra a nový 
život.“ (Prop. and. Kings 162.)

Tři Hebrejci.
9. K čemu Nabuchodonozor odsoudil Sidracha, Mizacha a 

Abdenága? Dan. 3, 19. 20. '''■ /t* "
10. Cenin se král velmi podivil, když byl rozsudek vykonán?

V. 21—25. ř. 4 <14 V, f n k
11. Jak dokonalé bylo vysvobození? V. 26. 27.
12. Koho Bůh poslal, aby je chránil v době pokušení? V. 28. 

„Jako za dnů Sidradiových, Mizachových a Abdcnágo- 
vých, tak i v posledku dějin světa mocně Pán bude 
působili pro ty, kteří se statečně zasazovali o to, co iest 
pravé. Jako byl se třemi Hebrejci v peci, tak bude i se 
svými následovníky, byt byli kdekoliv. Jeho ustavičná 
přítomnost je bude potěšovali a posilovali. Uprostřed času 
souženi, jakého nebylo, co jsou lidé na zemi, budou jeho 
vyvolení stati jako nepohnutelní. Satan se svým veškerým 
vojskem nemůže zničili nejslabší svaté. Mocní andělé 
budou ze ochraňovali a Bůh pro ně bude se zjevovali 
jako Bůh všech bohů, který může zachránili ty, kteří 
v Něho doufají.“ (Prop. & Kings 513.)
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záře pominula, ukázala se na nebi zářící hvězda. Nebyla 
to stálice ani oběžnice, a proto jejich podiv byl rím 
větší. Ona hvězdy byla vzdálena skupina andělu, ale 
mudrci to nevěděli. Přece pokládali onu hvězdu za zvlášť 
důležitou." (Des oi Ages 60.)

3. Jak andělé projevili svou účast, když Ježíš byl pokoušen .
na poušti? Mat. 4, 11. c ?
„Když nepřítel Jej opustil, klesl Pán znaven k zemi 
a smrtelná bledost jevila se v jeho obličeji. Andělé 
nebeští pozorovali jeho boj; viděli, co musil trpěti jejich 
milovaný Velitel, když razil cestu, po které bychom mohli 
ujiti. Obstál ve veliké zkoušce, jaká nikdy nepřišla na nás. 
Když tu Syn Boží ležel jako mrtvý, přišli andělé a slou
žili Jemu. Posílili Jej pokrmem a potěšili poselstvím o lásce 
Otcově a ujištěním, že celá nebesa radují se z jeho 
vítězství.“ (Des. of Ag. 131.)

4. Jak Spasitel ušel hněvu svých spoluobčanů? Luk. 4,
28-30. • • : ■
„Někteří hodili po Něm kamenem, ale On náhle z jejich 
středu zmizel. Nebeští poslové, kteří Mu ve škole byli 
pp pravici, chránili Jej také uprostřed zuřícího množství; 
obklíčili Jej jako zdí , před nepřáteli a uvedli do bezpečí. 
(Des. of Ag. 240.)

5. Při které příležitosti jiné sloužili andělé Spasiteli? Luk.
22, 39—44. A7 /*’ ■■ • ’ • ■
„Světy nepadlé i andělé' nebeští se zvláštní účasti sledo
valy boj, který se blížil svému skončení. Satan a jeho 
spojenci s napětím pozorovali rozhodnou chvíli v dile 
vykoupení. Moci dobré i zlé očekávaly, jak bude vy
slyšena modlitba Spasitelova, třikrát opakovaná. Andělé 
již dlouho čekali, aby božskému Trpiteli přispěli ku po
moci, ale nesmělo se tak stati. Pro Syna Božího nebylo 
východiště. Když v oné hrozné chvíli vše bylo dáno 
v sázku, když kalich chvěl se v rukou trpícího, otevřela se 
nebesa, paprsek světla pronikl temnotu a mocný anděl, 
který v blízkosti Boží zaujímá přední místo, z něhož byl 
satan svržen, přišel ke Kristu. Nepřišel, aby vzal kalich
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z ruky Kristovy, nýbrž aby Jej posílil k vypití kalicha. 
Přišel, aby prosícímu člověku Božímu dal sílu. Poukazoval 
Mu na otevřená nebesa a mluvil s Ním o duších, které 
mají býti zachráněny jeho utrpením. Ujišťoval Jej, že jeho 
Otec jest větší a mocnější nežli satan, jeho smrt, že bude 
úplnou porážkou satanovou a království tohoto světa 
budou dána svátým Nejvyššího. Pravil Mu, že z práce 
duše své uzří užitek a bude spokojen, neboť veliké zá
stupy budou na věky zachráněny.“ (Des. of Ag. 693. 694.)

6. Jakou zkušenost učinili jimatelé v Getsemane? Jan ,18,v
4 ~ /•> MS ■
„Když Ježíš šel vstříc'svému zrádci, nebylo viděti žádné 
stopy přestálého boje. Předstoupiv před své učedníky, 
tázal se: „Koho hledáte?“ Na jejich odpověď pravil jim: 
Jáť jsem.“ Při těchto slovech anděl, který právě sloužil 
Ježíšovi, vstoupil mezi Něho a zástup. Světlo nebeské 
ozářilo Jeho obličej. Vražedný zástup nemohl snésti 
božskou slávu; všichni ustoupili zpět. Kněží, starší vojáci 
a také Jidáš padli na zem jako mrtví.“ (Des. of Ag. 694.)

7. Jak Petr chtěl bránili Syna Božího? Mat. 26, 50. 51.
8. Proč nebyl Spasitel odkázán na obranu učedníků? V.,

4 4 — /•<’.«-«v /v J O 4
(9^.1. es A * A< tfát- A.

„Pán Ježíš rozkázal Petrovi, aby schoval meč svůjy 
a pravil: .Zdali mníš, že bych nyní nemohl prošiti Otce/ 
svého a vydal by mi více než dvanácte houfů andělů?*^ 
Viděla jsem, že obličeje andělů ožily novou nadějí, když 
tato slova byla vyslovena. Přáli si, aby směli obstoupiti 
svého velitele a zničiti zlou luzu. Ale opět se jich zmocnil 
zármutek, když Ježíš pravil: .Kterakž by se pak naplnila 
písma svědčící, že tak musí býti?“ Také srdce učedníků 
naplněna byla beznadějností a trpkým zklamáním, když 
Ježíš dovolil, aby jeho nepřátelé Jej chopili a spoutali. — 
Učedníci se báli o svůj vlastní život; všichni Jej opustili 
a utekli. Ježíš zůstal s vražedným zástupem sám. O, jaké 
vítězství bylo to pro satana! Ale jaký zármutek a jaký 
bol způsobilo to andělům Božím! Mnohé zástupy svátých

• andělů, s velícím andělem v čele, byli posláni, aby byli
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přítomni všemu, co se bude díti. Tito andělé měli dáti 
zprávu o každém utrpení a urážce, která by se stala 
Synu Božímu a zapsati každou muku duševní, kterou 
Ježíš musil zakusiti; neboť ti mužové, kteří měli účast při 
těchto hrůzných událostech, mají to vše v živém obraze 
viděti ještě jednou.“ (Zkušenosti 136—137.)

9. Jakou zkušenost učinila žena Pilátova, když Pán Ježíš byl 
vyslýchán? Mat. 27, 19.
„Pilát hned od počátku byl přesvědčen, že Kristus není 
obyčejným člověkem. Viděl Ho býti neobyčejnou osobou 
mravní povahy, měv Jej za úplně nevinného. Andělé, 
kteří byli přítomni těmto příhodám, pozorovali vnitřní 
přesvědčení římského vladaře, a aby ho uvarovali straš
ného činu, by nevydal Pána Ježíše do rukou luzy k ukři
žování, byl jeden anděl poslán k ženě Pilátově, který jí 
ve snu oznámil, že Kristus jest Synem Božím a že je 
nevinnen. Ona ihned poslala k Pilátovi, podotýkajíc, že 
mnoho trpěla pro Ježíše a varovala ho, aby proti tomuto 
svátému muži nic nečinil.“ (Zkušenosti 141.)

10. Jaký rozkaz obdržel anděl ráno v den vzkříšení? Mat.
28, 2. i
Jak účinkovala přítomnost anděla na strážné? V. 3. 4.
Cc r8k| prťclěj ženám q hrobu? .V. 5—7. .

11. Jak účinkovala přítomnost anděla na strážné? V. 3. 4.
12. Co řekj ^inclěj ženám q hrobu? .V. 5—7.
12. Kolik andělů bylo pověřeno zvláštní úlohou při zmrtvých

vstání? Luk. 24, 3—5. rit í-«-

14. Jaká zpráva jest nám dána o nanebevstoupení Ježíšovu?
sk'- ■■■ ■■■■■

„Zraky učedníků se zvláštní uctivostí sledovaly svého 
Pána do nebe vstupujícího, až i poslední jeho stopa 
zmizela; bílý oblak slávy zakryl Jej před očima jejich, 
a když oblakový vůz andělů Jej pojal, slyšeli opět slova: 
„Aj, já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa“, 
zatím co k ním zaznívala nejlíbeznější hudba sboru anděl
ského." (Des. of Ag. 830.)

15. Proč dva andělé zůstali s učedníky, zatím co nebeské 
zástupy vítali Pána? V. 10. 11.
„Tito andělé náleželi skupině, která čekala na to, aby
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Úkol II. — 9. září. Z. s. 18. 30. 
r ff .. Í>Z> ■’ >■

Služba anděíů při kázání evangelia/
Pamětný verš: Skt. 10, 19. 20. ,-z'7 

'■ - - -... ;. J

Pána Ježíše mohla provázeti k nebeskému trůnu. Byjito. 
oni dva vznešení andělé, kteří při zmrtvýchvstání Kristovu 
přišli k hrobu a oni také provázeli Pána jeho zemskou 
poutí. Celá nebesa toužebně čekala, aby skončil jeho 
pobyt na zemi hříchem poskvrněné. Nyní přišla doba, 
aby Jej uvítali jako Krále.“ (Des. of Ag. 831.)

16. Jak andělé nyní slouží ditkám Božím?
„Nebe a země nejsou od sebe vzdálenější než tehdy, kdy 
pastýři poslouchali zpěv andělů. Lidem se nyní dostává 
nebeské péče jako tehdy, kdy prostí lidé za jasného dne 
setkávali se s anděly a s nimi mluvili ve vinici anebo na 
poli. Také nám mohou býti nebesa blízká. Andělé budou_ 
provázeti kroky těch, kteří chodí cestou přikázáni Božích.“ 
(Des. of Ag. 48.)

* < ... v
1. Co učinil Filip, když v, Jerusalemě nastalo pronásledo

váni? Skt. 8,
2. Jaký pokyn dostal ód anděla? , V. ^26, l ' .;
3. Koho uviděl Filip, když uposlechl anděla? V.’ 27—29,
4. Kdo provázel komorníka?

„Tento Ethiop zaujímal vyšší postavení a měl velký vliv. 
Búh viděl, kdyby se obrátil, že bude jiným vypravovali 
o poznaném světle a svého vlivu používati k šíření 
evangelia. Andělé Boží provázeli tohoto muže, který 
hledal světlo a tak byl přitahován k Spasiteli. Duchem 
svátým přivedl jej ve spojení s tím, který ho mohl při
vést! k světlu.“ (Geschichte d. Ap. 103.)

5. Jaký úspěch měl Filip, uposlechnuv nebeského posla?
V. 30—38. —A /zA6'Z--

6. Kterou třídu lidí představuje komorník? Co činí andělé
také nyní? Z- Zi&A.' '/■';«</ /-.<>/.v a. , 4
„Tímto Ethiopem je spodobněna třída lidí, jimž je třeba 
poučení od vyslaných mužů, kteří jako Filip, poslušní
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A • ČZ.«- »>a~ r-*"’ -: - ' - ’ j
10. Koho pozval Kornelius k slyšení kázáni'evangelia? V. 24.’

■ 27. /Cvv-Xn>Gy-.jzS «- /Af^cZx' -Z'-£1,1Xí<. sn-r^C^Á, 
z4~T - . -) /<*

11. Co vypravoval .Petrovi v .přítomnosti přátel?/V. 30—33.
12. Jaký byL vS^sTědek/tohoto’ Kázání evangelia?. V. • 44—49.‘
13. K jakému ňaúčeni jest nám zkušenost Petrovaa Korneliova? 

„Protože Kornelius žil v poslušnosti podle_p_řjjatého po
učení, Bůh řídil vše tak, aby se mu dostalo více pravdy. 
Byl poslán posel s nebe k římskému setníkovi a k Pe
trovi, aby Kornelius přišel ve spojení s někým, kdo by 
mu pomohl k většímu poznání světla. — Ve světě jsou

jsouce hlasu Božího, jdou, kam je posílá. Jsou mnozí 
čtenáři Písma svátého, kteří nemohou porozuměli jeho 
pravému smyslu. V celém světě jsou lidé, kteří toužebně 
hledí k nebesům. Vzhůru vstupují modlitby, slzy a otázky 
od duší, které touží po světle, milosti a po Duchu svátém. 
Mnozí stojí na okraji království nebeského, očekávajíce, 
aby byli shromážděni. — Anděl vedl Filipa k muži, který 
hledal světlo a byl ochoten přijmouti evangelium. Andělé 
budou nyní také říditi kroky dělníků, kteří skrze Ducha 
svátého své jazyky posvětí, svá srdce očistí a ušlechtí. 
Anděl poslaný k Filipovi mohl sám vykonati dílo pro 
Ethiopa, ale Bůh nechce takovým způsobem působili. 
Jeho úmysl jest, aby lidé pracovali pro své spolulidi.“ 
(Geschichte d. Ap. 104. 105.)

Kornelius a anděl.
7. Jak Pán vyslyšel modlitby římského setníka? Skt. 10,

|__ j zJ*^-č. Xí *rx*>v*-A’/.'; . V,z

8. Jaký pokyn dostal'Kornelius od anděla? V. 5. 6. " '•>
„Pokyn od anděla jest pozoruhodný. On znal Šimona,' 
znal jeho příjmení, věděl jméno města i muže kde bydlel 
a také ulici Tato podrobná znalost svědčí o tom. že 
andělé vědí všecko o lidech. Védí, kdy se lidé ukládají 
na lůžko i kdy vstávají, jsou-li věrní nebo nedbalí, horliví 
anebo lhostejní.“ (Min. of Ang. 182.)

9. Co přimělo Petra přijmouti pozváni setníkovo? V. 9—20. 
„Po rozmluvě s Korneliem šel anděl k Petrovi do Joppe.“ 
e- a w.



mnozí, kteří jsou království Božímu blíže,' nežli se do
mníváme. V tomto temném světě hříchu má Pán mnohé 
vzácné klenoty, k nimž On své posly povede. Mnozí si 
budou více vážiti moudrosti Boží než pozemských před
nosti a budou věrnými nositeli světla. Puzeni láskou 
Kristovou, budou pobádati jiné, aby šli k Němu.“ (Gesch. 
d. Ap. 135. 136.)
„Nebeské bytosti jsou ochotné pomáhati lidským nástro
jům a zjeviti světu, čím se člověk může státi a jak může 
přispěti k zachránění těch, kteří jdou v zahynutí.“ (Test. 
IX, 30.)

Úkol 12. — 16. září. Z. s. 18. 15.

Služba andělů pří kázání evangelia II.
Pamětný verš: Zjev. 18, 1.

JL| 11

1. K či službě bývají .andělé posláni?-Žid. J,-13. 14.
2. Na čem mají účast? Luk. 15, 7. 10.
“f; ,.Andělé slávy mají radost, když mohou pomáhati 
/ a padlým duším prokazovali ustavičnou lásku a bdělost.

Nebeské bytosti usilují o získání srdcí; lidských; tomuto 
temnému světu přinášejí světlo s hůry; něžnou a trpěli- 

oii vou službou působí na lidi, aby ztracené přivedli do
úzkého společenství s Kristem.“ (Des. of Ag.-21.).
Všichni andělé nebeští jsou ochotni spolupůsobili v této 

práci. Všecky zdroje pomoci nebeské jsou k službě těm, 
kteří usilují o záchranu ztracených. Andělé budou nám 

, pomáhati, abychom i nejlhostejnější a nejzatvrzelejší
- získali; a je-li jedna duše přivedena zpět k Bohu, radují 

se z toho celá nebesa. Serafíni a cherubíni sahají ve své 
harfy a přinášejí Bohu a Beránkovi chvalozpěvy za 

i jejich lásku a milost, prokázanou synům lidským.“ (Gleich.
J98.) ■

měl v ruce knížku otevřenou, když dlouho skryté 
tajemství knihy Danielovy bylo zjeveno,? Zjev. 10, 1. 2.

4. Jakým obrazém jest ukázáno hnuti, oznamující hodinu 
■u soudu? Zjev. 14, 6. 7. t .
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„Tito andělé jsou zobrazením (symboly), neboř svěřené 
jim dílo záleží v tom, aby lidem kázali věčné evangelium. 
Skuteční andělé nebyli pověřeni kázáním evangelia, ale 
bylo to dáno lidem, kteří jsou odpovědni za pravdy jim 
svěřené. Každý z těchto tří andělů představuje názorně 
skupinu náboženských učitelů, jímž je svěřeno, aby lidem 
oznamovali zvláštní pravdy.
Skuteční andělé mají ovšem čilou účast v díle milosti 
mezi lidmi; jsou přece posláni k službě těm. kteří mají 
dědičně obdržeti spasení.“ (Daniel und Oííenbarung 665.)

5. Jak byl. zvěstován pád Babylona? V. 8.
6. Kdo varuje před klaněním se. sehne?, V. 9—12.
7. Komu je přikázáno drzeti větry? Zjev. 7, 1. ;
8. Jakou účast mají andělé v zapečefování? V. 2. 3.

^Viděla jsem čtyři anděly, kteří měli vykonati dílo na 
"zemi a byli hotovi je vykonati. Pán Ježíš byl oděn kněž
ským rouchem. On pohlížel se soucitem na pozůstalé. Pak 
zdvihna svou ruku, zvolal hlasem nejhlubšího slitováni: 
„Má krev, Otče, má krev, má krev, má krev!“ Potom 

-viděla jsem, jak od Boha, který seděl na velikém bílém 
trůně, přišlo jasné světlo a rozlévalo se nad Ježíše. Pak 
jsem viděla anděla rychle letícího s rozkazem od Ježíše 
ke čtyřem andělům, kteří měli vykonati dílo na zemi; on 
něčím sem i tam mával ve své ruce a volal zvučným 
hlasem: „Zadržte!, zadržte!, zadržte! — až služebníci 
Boží budou zapečetěni na svých čelích.“
Tázala jsem se mého provázejícího anděla, co znamená 
všecko to, co jsem slyšela a co ti čtyři andělé měli vy- 
konati. On mi pravil, že Bůh zadržuje moci a že dal těm 
andělům rozkaz o věcech na zemi; že ti čtyři andělé měli 
moc od Boha, držeti čtyři větry země, a oni že tyto 
větry chtěli rozpustit!. Avšak zatím, co své ruce uvol
ňovali a větrové počaly váti, tu pohlédlo milostivé oko 
Ježíšovo na ostatky těch, kteří nebyli zapečetěni a po
zdvihnuv ruce své k Otci, předkládal Jemu, že za ně vyli! 
svou krev. Potom jinému andělu bylo uloženo, aby rychle 
letěl k těm čtyřem andělům a přikázal jim zadržeti, až
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služebníci Boží budou zapečetěni pečetí živého Boha na 
svých čelích.“ (Zkušenosti 25. 26.)

9. Kdo se připojí k třetímu andělu při zvěstování posledního 
poselství a ozáří zemi svou slávou? Zjev. 18, 1. 2.
,,Viděla jsem anděly v nebi sem i tam spěchající, sestupu

jící na zem a opět do nebe vystupující; oni se při
pravovali na vyplnění zvláštní příhody. Potom viděla 
jsem jiného anděla mocného, který obdržel rozkaz, by 
sestoupil na zem, aby svůj hlas spojil s hlasem třetího 
anděla, dodávaje jeho poselství více moci a důrazu. 
Veliká moc a sláva byla udělena tomuto andělu a když 
sestoupil, byla země osvícena od jeho slávy... Andělé 
byli posláni, by toho mocného anděla s nebe podporovali 
v jeho díle a já jsem zaslechla hlas, který se zdál všude 
pronikati: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali 
hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran! Neboť hřícho- 
vé jeho dosáhli až k nebi a Bůh rozpomenul se na ne
pravosti jeho.“ (Tamtéž 237—238.)

10. Jak prorok vylíčil zapečetění? Ezech. 9, 1—7. '‘'"/'V*/‘V’/'
. - i , / r-.-./.ÍJr, ) O-V-V- /óX xí-C-rf1 n. Í-Z 1

11. Co oznamoval anděl, který byl poslán,'aby znamenal lidi 
na čelích jejich? V. 11.
Nikdy ani jediný anděl nezapomněl vykonati dílo, které 
mu od Boha bylo uloženo. V Bibli není příklad, kde by 
andělé nemohli vykonati dílo, které jim bylo svěřeno. 
Kdysi vzpíral se král andělu několik týdnů, ale Michal 
přispěl tomuto andělu na pomoc. Dan. 10, 12. 13. Je-li 
nebeským bytostem svěřeno dílo, jistě bude vykonáno, 
kdyby i celá nebesa měla pomoci. Anděl s kalamářem 
dokoná dílo. Třetí poselství andělské nemůže pochybyti, 
neboť anděl jest jeho vůdcem.
„Viděla jsem anděly v nebi se i tam spěchati. Jeden 
anděl s kalamářem po svém boku zpět ze země se vrátil 
a oznamoval Pánu Ježíši, že jeho dílo jest dokonáno a že 

. svati jsou-sečteni a zapečetěni. Potom jsem viděla Pána
Ježíše, an vykonával službu u truhly, která obsahuje deset 
Božích přikázání, jak odložil kadidelnici. Pozdvihl své
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Úkol 13. — 23. září. Z. s. 17. 59. 
Andělé a žeň světa.

ruce vyhňru a pravil mocným hlasem: Stalo se.“ (Tam
též 240.)

12. Co se stane, až dílo evangelia bude dokončeno a andělé 
nebudou držet! již větry? ♦tcVoť
„Až Kristus opusti svatyni, tma přikryje obyvatelstvo 
země. V této hrozné době spravedlivý musí žiti před 
tváří svátého Boha bez přímluvce. Moc, která zdržovala 
bezbožné, jest odňata a satan má plnou vládu nad ne
kajícími. Boží shovívavost skončila. Svět zavrhl jeho 
milosrdenství, pohrdl jeho láskou a pošlapal jeho zákon. 
Bezbožní překročili vytčené jim hranice; Duch Boži, jejž 
ustavičně odmítal byl konečně odňat. Nechráněni božskou 
milosti, nemají ochrany před zlým nepřítelem. — Satan 
uvrhne potom obyvatelstvo země do velikého posledního 
zmatku. Až andělé Boží přestanou zdržovati strašlivou 
vichřici lidských vášní, budou všecky zhoubné živly roz
poutány. Celý svět bude uvržen do větší zkázy, než jaká 
se přivalila na starý Jerusalem. (Spor 376.)

Pamětný verš: Mat. 24, 31.
sC 1. CoUest úlohou andělů, při žni syěta? MaU-,13, 37—39.

. J„ -ď*Z • ó Ar i a «

3. Kd^‘'lude i
chodjj?1 Mat.

4. Kdy í
5. K čemu pošle

2. Co budóu číniti, y. soudu mnFIjezbo/nýini? V.z40—42.
” ‘ prirvázeti 'Pána'Cřezíše přj''jelió’opětném při-'

--tajo. pravda/byla^.jiz zpáijiá? Juda 14./^
niuposle Knštus**anclSÍy? Mat. 24, 30. 31. „ 

„Živí spravedliví byli v okamžení proměněni; pří zaznění, 
: hlasu Božího byli oslaveni; byli učiněni nesmrtelní a se

svátými vzkříšenými zachváceni Pánu vstříc do povětří.
Andělé shromáždí jeho vyvolené ode čtyř větrů, od 
končin země až do končin nebe. Malé dítky budou od 
Svatých andělů neseny do náručí svých matek. Přátelé,

- které smrt dlouhg rozlučovala, budou spojeni, aby se již
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11.
12.
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„Potom jsem viděla veliký počet andělů, kteří z města 
přinesli krásné koruny. Jednu korunu pro každého svá
tého s jejich jmény napsanými na nich. Když Pán Ježíš 
požadoval ty koruny, andělé je podávali Jemu a milostivý 
Pán Ježíš vlastní pravici posazoval je na hlavy svátých. 
Andělé přinesli rovněž i harfy a Pán Ježíš podával je 
též svátým. Anděl, udílející rozkazy, navrhl první notu 
a pak pozdvihl se každý hlas v radostném chvalozpěvu

nikdy nerozešli a společně vstoupí s radostným prozpě
vováním vzhůru do města Božího.“ (Spor.)
Kam budou vykoupeni přeneseni? 1. Tes. 4, 17.
„Na každé straně oblakového vozu jsou křidla a pod nimi ■ 
živá kola; když se tento vůz valí vzhůru, volají kola:, 
„Svatý!“ a křídla když se pohybují, volají „Svatý!“ 
a průvod andělů volá: Svatý, svátý, svátý jest Bůh 
Všemohoucí! A vykoupení volají: Halelujah, když vůz 
pohybuje se kupředu do nového Jerusalema.“ (Tamtéž.) 
Jak je vylíčen příchod nebeského .žence? Zjey. 14, 14L J5<, 
Kdo shromáždi žeň světa? V. 16,'*/•'
Čím byl vyzbrojen jiný anděl? V. 17. «
Co volal anděl, mající, moc nad ohněm? V. 18.
Co se potom stalo? V. 19. 20.'KýW <■‘•7 ’
Jak se osvědčil anděl, ckdyž Petr byl ve' vezeni^ Ski
19 7 iq í. C ríz-ctíť>— v~ J-«

f , .. /I C. zfx ;Z' Z. *- -*< . < í'. f—
Ke komu tento anděl brzy potom přišel iako posel hněvu?*
V 22 ' • Í A-<- -px- a. S*-. r*V. .... „ x»vÍ4^,Z A* /.’<*•%. «
„Týž anděl, který sestoupil s nebe, aby Petra vysvo-. 
bodil, byl pro Herodesa poslem hněvu a soudu. Petra 
udeřil v bok, aby ho ze spaní probudil; jiné však bylo 
udeření, když přistoupil k bezbožnému králi, kterého po
kořil v jeho pýše a vykonal na něm trest Všemohoucího.' 
Postižen soudem Božím, zemřel Herodes ve velkých 
mukách tělesných i duchovních." (Gesch. d. Ap. 145.)
Jak hrozně budou od andělů navštíveni nekající hříšnici? 
Zjev. 15, 1, 16, 1..,^^ b
K čemu se vykoupeni i andělé spojí? Zjev. 5/11—13'.
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plném dikčinění a každá ruka dotýkala se zručně strun 
harfy, vyluzujíc v krásných, dokonalých tónech libě sou- 
zvučnou hudbu.“ (Zkušenosti 248.) (Dary příští soboty 
jsou pro Jižní Afriku.)

♦ e ♦

Úkol 14. — 30. září. Z. s. 17. 44.

Opakování.
1. Úkol. — Andělé jsou stvořené bytosti.

Jak je nazvána celá rodina Boží? 1. Jan. 3, 1. Kdy to již 
./-w.^bylo známo? Job 38, 4—7. V jakém poměru byli k ne- 

beskému Veliteli? Žid. 1, 6. Jak nastalo v nebi rozděleni? 
Zjev, 12, 7—9. //..c,.- ' • --
, ✓A.1*1»*•' ** A X- ■ t

74” 2. Úkol. — Andělé jsou vyšší bytosti než lidé. /
^-.■^.A-Jaký rozdíl jest mezi anděly a lidmi? Ž. 8, 5. 6. Jaká 
7'7' jest iejicli moc? Mt. 28, 2—4. Jací budou lidé po vzkří-

OWA Cl l * •
V.

í a <
Jakou účast mají andělé při soudu? Dan. 7, 9. 10. Před 
kým budou vyznána jména vítězů? Zjev. 3, 5. '>-• • ■■

, 7-7. Úkol. — Zprostředkovatelé Božích zjevení, y-. j ■
Koho používá Bůh k oznámení prorokům? Zjev. 1, 1; 
Dan. 9, 21. 22. Jak se máme chovati k poselstvím anděla? 
Zjev. 22, 6. 7.

-šení? Luk. 20, 36
zí. 3. Úkol. — Počet a vznešenost andělů. '
A^/Kolik je andělů? Žid. 12, 22; Dan. 7, 9. 10. Jak vyličnje-

Daniel vznešenost jedné z těchto bytostí? Dan. 10, 5. 6. 
>•< .n.. /..r ■

‘ 4. Úkol. — .Moc andělů.
7 ^ Co učinil jeden anděl? 2. Par. 32, 21; Skt. 5, 17—20.

'7 Jak rychle mohou se, pohybovati? Ezech. 1, 14; Skt. i2,

7*7- A '
zí.5. Úkol. — Andělé jako ochránci, c,,. <.’/

• ■Jakou zvláštní úlohu mají andělé? Mat.
důkaz máme, že všecky dítky Boží jsou ochraňovány?.
Job .1,.6—12; Ž. 91, 11. 12. -7^77 ? . .> 7

6. Úkol. — Andělé a knihy soudu. c’/ ''
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<10.
L

11. 
č

8. Úkol. — Služba andělů lidem.
Jak andělé sloužili Abrahamovi a Lotovi? 1. Mojž. 19.

9. Úkol. — Služba andělů lidem. 11. / -.
Kdo’ se ukázal Jákobovi ve vidění? I. Mojž.' 28, 10. 15.
Kdo sloužil Eliášovi a třem Hebrejcům v peci? 1. Král. •

7 9, 5—8; Dan. 3. ‘ y/^- -

Úkol. — Služba andělů Spasiteli.
Kdo sloužil Spasiteli v Getsemane? Luk. 22, 39—44. Koho 
Pán mohl volatí ku pomoci? Mat. 26, 52—54. Jak Mu 
sloužili andělé při vzkříšení? Luk. 24, 3—5 fa-

Úkol. — Služba andělů při kázání evangelia.
Jak se stalo, že Filip mohl kázati evangelium komor
níkovi? Skt. 8, 26. Jak přišel k obrácení Kornelius a jeho 
rodina? Skt. 10, 3—7. 22.

-Za Z?
' 12. Úkol. — Služba andělů při kázáni evangelia. II.

•> Komu jsou andělé posíláni k službě? Žid. 1, 14. Kdo vede 
dítky Boží při zvěstování posledního poselství? Zjev. 14/ 
6—8; 18, 1. 2. Jakou účast mají v zapečetování svátých? 
Ezech. 9, 1—11.

13. Úkol. — Andělé a žeň světa.
Co jest úlohou andělů při žni světa? Mat. 13, 37—42.

V K čemu je pošle Kristus, až přijde opět? Mat. 24, 30. 31. 
f Co vykonají při nekajících. Zjev. 14, 14—20.



„Služba dobrých andělů“ . ..

„Zkušenosti a viděni“ . . „ 20.—vaz

váz „ 30.—

„Znamení poslední doby“ . .

12.—

„Boží stát?“ 8 —

„Na sklonku dějin lidstva“ 5.—

Všem bratřím a sestrám i přátelům 
doporučujeme tyto knihy:

brož 
váz

brož
váz

brož 
váz

15.—
„ 20.—

Kč 80.—
„ 12.—
„ 15.—

„Velký spor věků“
„Myšlenky s hory blahoslavenství“

„Zásady Bible“.

„Proroctví a dějiny světové“ . .

„ 8.—
„ 12.—
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