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Máš již „JITŘNÍ STRÁŽ“ na rok 1937?
Vyšla opět s kapesním kalendářem; pěkně vázaná
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Při

Úvod 
Vnikejte hlouběji 

našem hledáni pravdy nevnikáme dosti hluboko. 
Každému, kdo věří přítomné pravdě, přijde chvíle, kdy musí 
dáti základ naděje, která jest v něm. Boží lid povolán bude 
k tomu, aby stál před králi, knížaty, vladaři a velkými muži 
světa, a musí si býti vědom, že zná pravdu. Musí záležeti 
z obrácených mužů a žen. Skrze svého Ducha svátého může 
vás Bůh ve chvíli naučiti více, než se můžete naučiti od nej
větších mužů světa. Celý vesmír přihlíží boji, který jest 
veden na tomto světě. Bůh musil nesmírně mnoho vynaložiti, 
aby každému člověku dal příležitost znáti. co by bylo k jeho 
spasení.. S jakým napětím pozorují andělé, kdo použije této 
příležitosti! Když lidu Božímu přineseno jest poselství, ne
měl by se postavili proti němu, nýbrž chopiti se Bible a 
srovnali je se zákonem a svědectvím; nemůžc-li poselství 
obstáli v této zkoužce, není pravé. Bůh si přeje, aby naše 
rozumnost vzrůstala. Chce nám dáti milost. Denně se může
me sytili dobrými věcmi, nebof Bůh nám může otevřití 
všecky poklady nebeské. (E. G. VVhite v Review and Herald, 
18. února 1890)

„Nehledí-li lidé, aby v slově i skutku byli ve shodě s Bo
hem, jsou vydáni bludům v rozumění Písmu a není bezpečné 
věřiti jejich vysvětlování, i kdyby byli sebe učenější. Hledá- 
me-li opravdově, abychom plnili vůli Boží, pak Duch svátý 
učení jeho slova učiní zásadou našeho života a napíše je na 
tabuli srdce. A jenom ti, kdo následují daného jim již světla, 
mohou doufati, že obdrží další osvícení od Ducha. To jest jasně 
vyjádřeno ve slovech Kristových u Jana 7, 17.

Věřící nemají se spokojiti s doměnim a špatně odůvodně
ným chápáním co jest pravda. Jejich víra musí býti pevně 
založena na slově Božím, aby, až přijde doba zkoušek a oni 
přivedeni budou před shromáždění (radu) k odpovědnosti, 
s tichostí a bázní mohli dáti základ naděje, která jest v nich. 
— Buďte činní, ano, buďte činní! Předměty, které představu
jete světu, musí pro vás samé býti životem a skutečností.” 
(Zeugnisse I. 56. 60)
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osvícení od 
jim zjevení.

1. úkol. — 2. ledna 1937. Z. s. 16.08 

Proroctví 
Podstata a určení

1. Kterých tří pojmenování používá Bible pro ty, skrze 
než Bůh mluví? 1. Sam. 9, 9; Ag. 1, 12. 13

Prorok jest poslem Božím. Jeho poselství může varo
vali, potěšovali, napomínali nebo kárati; může se zabývali 
minulostí, přítomností nebo budoucností. V tomto úkole bii-* 
denie se většinou zabývati proroctvími, která předpovídají 
budoucnost.

2. K čemu slouží proroctví? 2. Petr. 1, 19
Jak temná byla by budoucnost, kdybychom neměli „pře

pevnou řeč prorockou“! Toto slovo „ozařuje“ temnotu 
ukazuje cestu k nebesům“. Viz Izai. 46, 9—11; 41, 21—23

„Ani proroci, jímž se dostalo zvláštního 
Ducha sv., nechápali cele význam svěřených 
Pochopení mělo přijití časem, jak by toho lid Boži potře
boval ... Hleďte na tyto svaté muže Boží, kteří badali v da
ných jim zjeveních pro budoucí pokolení. Srovnejte jejich 
svátou horlivost s lhostejností, s jako v pozdějších stoletích 
na tento dar bylo pohlíženo. Jakou výčitkou je to pro bez
starostné, kteří se spokojují s vysvětlením, že proroctvím 
nelze rozuměti.“ (Grosser Kampf 415. am.)

3. Co praví Kristus o mnohých proroctvích starozákon
ních o jeho životě a působení? Luk. 24, 44

Starý zákon obsahuje mnoho přímých i nepřímých po
ukazů na Mesiáše. V 1. Mojž. jest nazván semenem ženy; 
v 5. Mojž. „prorokem“ jako Mojžíš; u Joba „můj Vyku
pitel“; v žalmech Pánem Davidovým; v Přísl. ztělesněnou 
„Moudrostí“, u Izai. „Rádce, Předivný, Rek udatný, Otec



mnohá předpověděnína

Způsob uděleni

Proroctví v dobách starých a křesťanských
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11. Jaké příklady máme v Starém zákoně, že také ženy 
měly dar prorocký? 2. Mojž. 15, 20; Soud. 4,4; 2. Par. 
34, 21—23

„Aron i Marie měli dar prorocký; oba byli s Mojžíšem 
spojeni při vysvobození Izraele. V lásce u lidu a poctění ne
beském byla Marie za Mojžíšem a Aronem.“ (Patr. a pror. 
383)

světlo 
vidění, obrazy a podo-

5. Jak Bůh udílel někdy svým služebníkům svá posel
ství? 4. Mojž. 12, 6

6. Jak Mojžíšovi oznamoval svá slova V. 7. 8; 2. Mojž.
33, 11 a

7. Jak Jeremiáš obdržel poselství Boží? Jer. 1, 4—9
8. Jakým zvláštním způsobem obdržel Ezechiel poselství 

pro Izraele? Ezech. 2, 1—3. 7—10; 3. 1—4
9. Jak Danielovi bylo oznámeno slovo Boží? Dan. 2, 19; 

13; 9, 21—23 *
„Zjevené pravdy byly všechny vnuknuty od Boha (2. 

Tim 3. 16); byly však vyjádřeny slovy lidskými. .Duchem 
svátým puzeni byvše, mluvili svati Boží lidé/ 2. Petr. 1, 21. 
Nekonečný svým svátým Duchem rozlil světlo do duší a

• srdcí svých služebníků. Dal sny a 
benstvi; a ti, jímž tímto způsobem pravda byla zjevena, 
sami vtělili myšlenku v lidskou řeč.“ (Spor V.)

10. Kdo tedy je zdrojem všech proroctví biblických? 2.
Petr. 1, 21; 2. Tim. 3, 16

věčnosti. Kníže pokoje“.
4. Jak apoštol Petr poukazuje 

Bible? Skt. 3, 24
Starozákonní pisatelé poukazují nejen na dobu a na čin

nost Mesiášovu, ale mnozí z nich vyličují okolnosti posled
ních dnů. Luk. 24. 44



Petr

splní se

Falešní proroci

Kristovi falešné

O
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2. úkol. — 9. ledna 1937. Z. s. 16. 16

Proroctví o prvním příchodu 
Símě ženy a Vysvoboditel

1. Jak Spasitel použil svědectví starozákonních proroků, 
vztahující se na Něho? Luk. 24, 27. 44

2. Jak obsáhlé bylo toto svědectví? Skt. 3, 24
„Přes tisíc let čekal národ židovský na Vykupitele. Na 

tom spočívaly jejich nejkrásnější naděje. V písni a proroctví,

16. Před čím Ježíš varoval ty, kteří žiji 
dnech“? Mat. 24, 23—25

17. Jak mohou následovníci Kristovi rozeznali 
proroky od pravých? Mat. 7, 15. 16 ,

18. Jaký jiný kámen zkušební jest dán? Izai. 8. 19. 20
„Nejsou všichni křesťané, kteří jeho jméno vyznávají. 

Pán Ježíš pravil, že mnozí, kteří v jeho jménu učili, nedoj
dou cíle.“ (Myšlenky 156)

Spasitelova výstraha před falešnými proroky dává znáti, 
že každý křesťan musí znáti původ proroctví a jeho úkol. 
Člověk může poznati blud jenom tehdy, když zná pravdu.

12. Co Joel předpověděl o daru prorockém
sfanské? Joel 2, 28. 29

13. Jak na toto proroctví poukazoval
Skt. 2, 16—18

Petr pravil, že proroctví to vztahuje se na poslední dny. 
Toto proroctví, které se začalo plniti o letnicích, 
cele na skonání věků.

14. Jaké zvláštní dary měli se zjeviti v církvi křesťan
ské? 1. Kor. 12, 28

15. K čemu mají sloužiti tyto dary v církvi? Efez. 4, II. 13

v „posledních

v době kře-

o letnicích?



zaslíbeni Vysvoboditele? 1.

Mojž. 17,1.

Mat. 1,
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v službě chrámové v pobožnostech doma zvelebovali Jeho 
jméno. Když však přišel, nepoznali Jej... Bůh však vyvolil 
Izraele. Povolal je k tomu, aby lidstvu zachovali známost 
jeho zákona, podobenství i proroctví, poukazující na Spa
sitele.“ (Desire 27)

3. Kdy bylo dáno první
Mojž. 3, 15

„Příchod Spasitele zaslíben byl v zahradě Eden. Když 
Adam a Eva slyšeli zaslíbení, očekávali jeho brzké splnění. 
Radostně uvítali svého prvního syna, doufajíce, že on jest 
vysvoboditelem. Ale splnění tohoto zaslíbení prodlelo. Ti, 
kteří je na začátku obdrželi, zemřeli, aniž by viděli splnění. 
Ode dnů Enochových bylo zaslíbeni znovu připomínáno pra
otcům a prorokům; tak byla oživována naděje na jeho pří
chod, ale Qn nepřicházel.“ (Desire 31)

4. Jaké zaslíbení bylo dáno Abrahamovi?
1—3; 22, 17. 18. Gal. 3, 16. 29

5. Jaké zaslíbeni dal Bůh Izraelským o budoucím Vyku
piteli? 5. Mojž. 18, 18. 19

6. Z čeho poznáváme, že v Ježíšovi z Nazareta někteří, 
poznávali toho, o němž psal Mojžíš? Jan i, 45; Skt. 
3, 20—23

7. Co Jeremiáš předpověděl o domu Davidovu? Jer. 23, 
5. 6

8. Co Židům za času Pána Ježíše dobře bylo známo o 
vztahu Mesiáše k Davidovi? Mat. 22, 41. 42; 21, 9

Narození z panny

9. Co Gabriel osvědčil o dítěti, které se mělo naroditi 
z Marie? Luk. 1, 30—33

10. Jak prorok píše o dítěti, které se mělo naroditi? Izai.
9, 6. 7; 7, 14

11. Jak evangelisté vyličují narození Spasitele?
18—21; Luk. 1, 26—38



narodili

rozuměl?

— 8 —

se
jako Vykupitel? Dan. 9, 24—27

70 téliodnú započalo r. 457 př. Kr.. kdy Artaxerxes dal 
Ezdrášovi povolení k znovuvystavení Jerusalema.

„Když vezmeme tento letopočet za východisko, shoduje 
se to úplné se všemi událostmi předpověděnými ve vysvět
lení tohoto období u Dan. 9, 25—27. 69 týdnů, prvních to 483 
z 2300 let. mělo sahati až k Mesiáši Pomazanému; křest 
Kristův a pomazání Duchem svátým r. 27 po Kr. přesně vy
plňují toto určení. V polovici sedmdesátého týdne Kristus 
měl býti usmrcen. Za tři a půl roku po svém pokřtění 
Kristus byl ukřižován, na jaře r. 31 po Kr.“ (Spor 248)

12. Které proroctví se tím splnilo? Mat. 1, 22. 23
13. Odkud vůdcové židovští věděli, kde se má 

Vykupitel? Mat. 2, 3—6; Midi. 5, 2
14. Jak mohli věděti i rok, kdy se měl Kristus zjevit!

Dílo a utrpení Kristovo
15. Co prorok pravil o díle Mesiášově? Z čeho poznává

me, že Kristus tomuto proroctví rozuměl? Izai. 61, 
1—3; Luk. 4, 16—21

16. Nač Kristus poukazoval jako na důkaz, že jest Vyku
pitelem? Mat. 11, 2—5; Jan 10, 37. 38

17. Jak se měl lid zachovali k Vykupiteli? Izai. 53, 3
18. Jak vhodně jest vylíčeno jeho utrpení i smrt? V. 7—9
19. Proč to všecko snášel? V. 5
„S Kristem bylo nakládáno tak, jak jsme to zasloužili 

my, aby s námi mohlo býti nakládáno, jak to zasloužil On. 
Byl odsouzen pro hříchy, v nichž neměl žádné účasti, aby
chom mohli býti ospravedlněni jeho spravedlností, které 
jsme nebyli účastni. Vytrpěl smrt, kterou jsme měli trpěti 
my, abychom obdrželi život, který náleží Jemu. Zsinalostí 
jeho lékařství nám způsobeno.“ (Desire 25)

kde se
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zakladatelé 
měla

Pýcha a vyvyšování se
4. Jak jest vylíčena hříšnost měst starodávných? Ezech.

16, 49
„Účelem celého podnikání bylo co nejvíce povznésti sta

vitele, myšlenky budoucích pokolení odvrátiti od Boha a 
svésti je k modlářství,.. Lidé se radovali ze svých úspěchů 
a chválili bohy stříbrné i zlaté a postavili se proti Vládci nebe 
i země.“ (Patr. 111)

3. úkol. — 16. ledna 1937. Z. s. 16. 25

Starý Babylon
Jeho původ

1. Kdo založil Babylon? Co jest 
Mojž. 10, 8—10

„Babylon“ jest řecký způsob hebrejského slova „Babel“.
2. Co budovatelé města chtěli také postavili? K čemu 

měla sloužiti věž? 1. Mojž. 11, 1—4
Potomci Noé usadili se na rovině Sinear. „Rozhodli se 

postaviti město a věž tak velikou, aby byla diveni světa. 
Stavba měla zabránili tomu, aby lidé neutvořili roztroušené' 
osady kolem. Bůh přikázal lidem, aby se rozešli po celé 
zemi, naplnili ji a podrobili se ji; ale stavitelé Babylona se 
rozhodli, zůstati pohromadě, a založiti říši, která by si pod
manila celou zemi. Tak by se jejich město stalo střediskem 
celé říše, jeho krása budila by údiv světa a 
byli by proslaveni. Velkolepá, do nebe sahající věž 
býti pomníkem moudrosti a moci svých budovatelů a jejich 
sláva měla býti zachována nejposlednějším pokolením... 
Účelem, který při stavbě věži měli na zřeteli, bylo jejich 
zabezpečení se pro případ nové potopy.“ (Patr. a pror. 111)

Nevěra, neposlušnost, pýcha, vyvyšování sebe, vykou
pení vlastními skutky a přání, ovládnout! svět, byli vlast
nosti a přání budovatelů Babylona.

3. Jak Bůh soudil o díle těchto stavitelů?. V. 5—7

o něm praveno?
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Následky vysokomyslnosti
10. Jak se Bůh chová k vysokomyslným? Přísl. 8, 13
„Pýcha nepociťuje nijaké potřeby a proto uzavírá srdce 

Kristu a nesmírnému požehnání, jež Kristus chce udčliti.“ 
(Myšlenky 19)

„Nic není Bohu tak nelibého a pro člověka tak nebezpeč
ného, jako pýcha a domýšlivost. To jest ze všech hříchů nej
beznadějnější a nejnevyléčitelnější.“ (Gleichnisse 152)

11. Jak se při králi babylonském zjevila tatáž povaha, 
jako při budovatelích Babylona? Dan. 4, 25—27

Budovatelé Babylona byli pyšní; usilovali vyvýšiti sebe a 
babylon chtěli postaviti jako trvalé znamení vzpoury proti 
Bohu. Nabuchodonozor zjevil tutéž pýchu a vzpouru.

12. Jaký rozsudek vyřknut byl nad vysokomyslným krá
lem? V. 28—33

13. Jaký trest měl postihnout! Babylon? Izai. 47, 9—11; 
Jer. 50, 17. 18

14. Co bylo Babylonu předpověděno? Izal. 13, 19—22

5. Jaký osud postihl stavitele věže? 1. Dojž. 11, 8. 9
„Dílo, které tak zdařile pokračovalo, zůstalo pojednou 

státi. Byli posláni andělé, aby zmařili úmysl stavitelů... 
Stavba ustala... Skončilo to sporem a prolitím krve. Na dů
kaz nelibosti Boží blesky s nebe srazili vrchní část věže.“ 
(Pair. *112)

6. Co tedy znamená slovo „Babel“? V. 9
Všecky lidské plány bez Boha a všecky pokusy dosíci 

spasení lidským dílem, skončí zmatkem.
7. Kdo první zjevil tyto vlastnosti obyvatelů Babylona? 

Izai. 14, 12—14
8. Co bylo následkem vyvyšování se Lucifera? V. 15—19

i

9. Srovnej ducha Luciferova s duchem Ježíšovým a viz 
rozdíl mezi následky. Izai. 14, 12—15; Fil. 2, 6—11
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4. úkol. — 23. ledna 1937. Z .s. 16. 36

Proroctví z Daniele 2. kapitoly
1. Jaké neštěstí přišlo na Jerusalem za kralování Joakima?

Dan. 1, 1. 2
2. Proč bylo pohanskému králi možné zmocnili se města 

Božího i chrámu? V. 2 a
Tento soud nad Jerusalemem nebyl jenom trestem Bůh si 

přál, aby se jeho lid z toho učil, co se zameškal učiti v dobách 
blaha. Mimo to chtěl se také zjeviti Babyloňanům.

3. Kteří mládenci židovští jsou zvlášť uvedeni? Co jest o 
nich praveno? Proč je král nechal vyučovat!*? V. 3—6

4. Oč prosil Daniel stran jídla? S jakým výsledkem? 
8—16

5. Jak moudré a rozumné shledal král tyto mládence 
třech letech zvláštního vychováni? V. 18—20

„Své moudrosti získali správným použitím svých sil 
vedení Ducha svátého. Přidrželi se zdroje vší moudrosti 
poznání Boží učinili základem svého vzdělání...

za 
a 

Boží učinili základem svého vzdělání... Zamítli 
všecko, co by mohlo zeslabovat! jejich sílu; ale použili každé 
příležitosti k nabytí všeliké moudrosti. Dbali životních pra
videl a jejich rozumnost tím sílila. Jejich úsilí po vědění bylo 
prodchnuto jediným přáním: zvelebiti Boha.“ (Prophets and 
King 468)

Králův sen
6. Čím byl král předěšen? Dan. 2, 1
7. Kdo mu měl oznámiti sen? Co tito moudří světa musili 

doznati? V. 2. 10. 11
8. Jak Daniel se dověděl o rozkazu královu? V. 12—15
9. Co Daniel učinil? Co slíbil? Jak mu bylo umožněno 

oznámiti králi sen? V. 16—19
Vychování Danielovo převyšovalo vzdělání mudrců baby

lonských. On znal Boha, který sídlí v srdci těch, kteří se Mu 
oddají a který jim může a chce zjeviti skrytá tajemství. Tento 
Bůh byl babylonským učencům neznámý.



prsou a ru-

Kr., za kra- 
Tak rychle

ÍO. Co viděl král, ve snu? V. 31—35
V těchto málo slovech, jimiž prorok oznamoval sen, zjevil 

Pán dějiny světa od dnů Babylona až do zřízení věčného krá
lovství Kristova.

11. Co bylo představeno zlatou hlavou obrazu? V. 36—38 
Prorok Izaiáš nazval Babylon „ozdobou mnohých králov

ství a okrasou důstojnosti Kaldejské“. Za dnů Nabuchodono- 
zora byl na vrcholu své moci. Při vykopávkách nalezen byl 
kámen, na němž Nabuchodonozor nechal napsati: „Kéž zůstane 
na věky.“

12. Co pravil prorok, když vykládal význam 
kou stříbrných? V. 39 a

Médové a Peršané dobyli Babylon r. 538 př. 
lování Balsazara, synovce . Nabuchodonozorova. 
přišla změna.

13. Co se potom mělo stati? V. 39 b .
Potom přišlo Řecko, třetí říše světová, znázorněná mědě

nými bedry obrazu. Alexander Veliký zvítězil r. 331 př. Kr. 
nad Cýrem Perským.

14. Jak prorok vyličoval říši čtvrtou, znázouiénou želez
nými hnáty? V. 40

Po Řecku přišel Rím. Dějepisci stanoví počátek moci Říma 
v r. 168 při Kr., když římská vojska zvítězila nad Řeckem u 
Pydny. Rím byl „mocný jako železo“.

Dějepisec Gibbon praví o velikosti a díle čtvrté říše pro
roctví Danielova: „Vojska republiky byla někdy poražena, 
ale přece vždy zvítězila a rychle postupovala k Eufratu, Du
naji, Rýnu a k Oceánu. Železný Rím vítězil nad všemi ná
rody.“

15. Jaká změna při čvrté říši byla ukázána prsty u nohou, 
které byli z části ze železa a z hlíny? V. 41—43

„Království rozdělené znamená.“ Když kmeny ze severní 
Evropy vnikali na území římské a zakládali tam říše, byla 
rozdělena na deset částí. Jsou to nynější říše západoevropské; 
některé jsou silné, jiné slabé. Proroctví oznámilo, že království
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Království milostí a
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z rozděleného Říma ncutvoří jednotnou velikou říši. Tak je 
tomu dodnes.

.Zřízeni království Kristova
16. Co se má státi ve dnech těchto království? Co je pra

veno o trvání království, které zřídí Bůh? V. 44. 45
17. Jak toto předivné zjevení působilo na krále? Co vy

znal? V. 46. 47
18. Jak byla odměněna věrnost Danielova k Bohu a ke 

králi? V. 48. 49

slávy
Původ a zřízeni království milosti

1. Co kázal Pán Ježíš, když začal svou veřejnou činnost? 
Co měli kázati učednici, když je později vyslal? Mat. 
4, 23; Luk. 9, 2

2. Jaké milostivé pozvání přichází k všem, kteři touží po 
pomoci? Žid. 4, 16

„Království milosti představuje nám Pavel v listě k Ži
dům... Trůn milosti představuje království milosti, nebot kde 
je trůn, je také království.“ E. G. W.

3. Jaké evangelium bylo dána apoštolu Pavlovi k osvěd
čení? Skt. 20, 24

„Království milosti bylo zřízeno hned po pádu člověka, 
když vešel v platnost plán vykoupení. Tehdy záleželo v úmy
slu a zaslíbení Božím a lidé mohli býti jeho poddanými skrze 
viru. Jeho skutečné zřízení nastalo při smrti Kristově... 
Když potom Spasitel položil svůj život a zvolal: „Dokonáno 
jest!“, plán vykoupení byl zabezpečen. Zaslíbené spasení, 
dané hříšné dvojici v Edenu, bylo potvrzeno. Pak bylo zří
zeno království milosti, jež před tím záleželo v zaslíbení Bo
žím.“ (Gr. Kampf 420. 321)
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Hříšník potřebuje milosti

4. Proč hříšník potřebuje poselství milosti? Řím. 3,-19. 23
5. Co přináší milost Boží hříšníku? Kolika lidem je 

bízena? Tit. 2, 11
6. Jak mohou býti hříšníci spaseni? Eíez. 2, 4—8
7. Skrze koho je tato milost zjevena? Řím. 3, 24. 25
8. Co Kristus pravil o podstatě království milosti? Luk. 17, 

20. 21
9. Jak je představen vzrůst království milosti? Mat. 13, 

31—33
„Židé očekávali, že království Boží bude zřízeno tímtéž 

způsobem, jako království tohoto světa. Aby podepřeli spra
vedlnost, utekli se k zevním opatřením. Kuli plány a vynalé
zali rozličné způsoby. Kristus ale vštěpuje zásadu pravdy a 
spravedlnosti a tak působí proti bludu 
nisse 76)

Království slávy
10. Kdo měl zřiditi říši spravedlnosti? Ž. 89, 4. 5: Izai. 9, 

5. 6
11. Co Gabriel řekl o Synu, který se měl narodili Marii? 

Luk. 1, 31—33
12. Co Spasitel zaslíbil svým učedníkům o trůnu své slávy? 

Mat. 19, 28
13. Kdy bude zřízeno království slávy? Mat. 25, 31. 32
14. Komu, podle slov Spasitelových, bude království dáno? 

Luk. 12, 32; Mat. 5, 3. 5. 10
15. Oč prošiti mají děti království? Mat. 6, 10
16. Jaké pozvání milostivé uslyší vykoupení, až Spasitel 

zasedne na trůn slávy? Mat. 25, 34
17. Co bude dáno spravedlivým v království slávy? Alat.

13, 43; Dan. 12, 3.
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6. úkol. — 6. února 1937. Z. s. 16. 59

Druhý příchod Kristův 
Zaslíbení příchodu

1. Jaké zaslíbení dal Kristus svým učedníkům, když měl 
od nich odejiti? Jan 14, 1—3

..Zaslíbeni, které Kristus dal svým učedníkům, jest pro 
církev až do konce časů. Veliké měli býti výsledky přediv
ného plánu vykoupení.“ (Desire 667)

„Pro vás přišel jsem na svět, a pro vás jsem působil; a 
když odcházím, budu vždy pro vás působiti. Přišel jsem na 
svět, zjeviti se vám, abyste mohli věřiti. Jdu k Otci, abych 
společně s Ním působil pro vás. Kristův odchod způsobil 
pravý opak toho, čeho se učedníci obávali. Nebylo to trvalé 
odloučení. On odešel, aby jim připravil místa a zase přijde, 
aby je vzal k sobě. Zatím co pro ně připravoval příbytky, měli 
svou povahu vyvíjeti podle obrazu Božího.“ (Desire 663)

2. Jak Pavel vyjádřil velikou pravdu, že Kristus zase 
přijde? Žid. 9, 27. 28

3. Na kterou událost křesťané měli čekati a se připravo
vali? Tit. 2, 11—14

Způsob jeho příchodu
4. Jaké poselství útěchy přinesli andělé učedníkům, když 

Kristus odcházel do nebe? Skt. 1, 10. 11
„Tento Ježíš“ — zase přijde, osobně, viditelně, jak odešel.
„Kristus odešel v lidské podstatě. Učedníci viděli oblak, 

který Jej vzal. Tentýž Ježíš, který s nimi chodil, mluvil a se 
modlil, před nimi lámal chléb, s nimi byl na moři a pak s nimi 
vstoupil na horu Olivetskou — tentýž Ježíš před jejich zraky 
vstoupil vzhůru, aby s Otcem zaujal trůn. Andělé ujišťovali, 
že tentýž Ježíš, který od nich odešel, zase přijde.“ (Desire 
832)

5. Kdo uzři jeho příchod? Zjev. 1, 7; Mat. 24, 27
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Události, spojené s příchodem
10. Jaký osud očekává bezbožné? 2. Tes. 1, 6—10

6. Před jakými představami svého příchodu varoval? V. 
23—26

„Toto proroctví bylo také dáno pro poslední dny. Již 
nyní vystupují falešní Kristové a proroci, kteří činí znamení 
a divý, aby svedli jeho učedníky. Neslyšíme říkati: „Aj, na 
poušti jest“? Zdaliž jich tisíce nešlo na poušt, doufajíce, že 
tam uzří Krista? A zdaliž v mnohých shromážděních, kde se 
pěstuje styk s duchy, není slyŠeti hlas: „Aj, ve skrýších 
(v komůrkách)“? Toto právě lze říci o spiritismu. Ale co 
praví Kristus? „Nevěřte. Nebo jakož blesk vychází... tak 
bude i příchod Syna člověka.“ (Desire 631) (Leben 359)

7. Jak Pavel vylíčil dílo satana a jeho služebníků? 2. Kor.
11, 13—15

„Aby korunoval veliký děj klamu, satan sám bude se vy
dávali za Krista. Církev dlouho hlásala, že hledí vstříc pří
chodu Kristovu, jako ke splnění svých naději. Nyní veliký 
podvodník bude chtít vzbuditi zdání, že Kristus přišel. V růz
ných končinách země bude se satan zjevovati mezi lidmi jako 
velebná bytost oslňující jasnosti, podobající se Synu Božímu, 
jak jej líčí Jan ve Zjevení (1, 13—15). Sláva, jež ho obklo
puje, není zastíněna ničím, co kdy lidské oko spatřilo. Vzdu
chem zaznívá vítězné volání: Kristus přišel! Kristus přišel! — 
Lid s úctou vrhá se před ním na zem, zatím co on pozdvihuje 
ruce a pronáší slova požehnáni... To jest veliký, téměř vítě
zící klam.“ (Spor 382)

8. Proč chce Ježíš zase přijití? Gal. 1, 3. 4; 1. Tes. 4, 16
„Přijde, aby vzkřísil mrtvé a proměnil svaté. Přijde, aby 

poctil ty, kteří Jej milovali a ostříhali jeho přikázání, aby je 
vzal k sobě. Nezapomněl na ně ani na své zaslíbení.“ )Desire 
632)

9. Z čeho poznáváme, že žijící svati nemají přednosti před 
těmi, kteří zemřeli v Ježíšovi? 1. Tes. 4, 15. 17
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7. úkol. — 13. února 1937. Z. s. 17. 11

Veliké proroctví našeho Pána 
Otázky o skonání

1. Co Pán předpověděl, když bylo poukazováno na nádhe
ru chrámu? Mat. 24, 1. 2

2. Co se učedníci hned tázali? V. 3 ;
Učedníci pravděpodobně myslili, že takové neštěstí, jako 

je zkáza chrámu, může se státi až při skonání světa.
„Ve své odpovědi neoddělil od sebe Pán obě události... 

Proto ve své zprávě spojil obě veliké události, a učedníkům 
ponechal, aby sami badali po významu. Tato slova nebyla 
jenom pro tehdejší učedníky, ale stejnou měrou i pro ty, kteří 
budou žiti v posledních dnech tohoto světa.“ (Desire 628. Le- 
ben 356)

11. Jaký slavnostní děj uvádí Pavel ve spojení s příchodem 
Kristovým? 2. Tím. 4, 1. (Soud)

. 12. Kdo se musí ukázati k soudu? Proč? 2. Koř. 5, 10
13. Jak zdůrazňuje Kristus, že svati při jeho příchodu bu

dou shromážděni? Mat. 24, 30. 31; viz 1. Tes. 4, 17
„Živí spravedliví jsou proměněni „pojednou, v okamžení“. 

Když zazněl hlas Boží, byli oslaveni; nyní jsou učiněni ne
smrtelnými a se vzkříšenými svátými jsou vytrženi vzhůru, 
aby se setkali s Pánem ve vzduchu. Andělé „shromáždí vyvo- 

- leně od čtyř stran světových, od jednoho konce nebe k dru
hému.“ Svatí andělé přinášejí malé děti do náručí jejich matek. 
Přátelé, dlouho odloučení smrtí, opět jsou spojeni, aby se již 
nikdy nerozloučili, a za radostného zpěvu stoupají společně 
k městu Božímu. — Z žaláře smrti vycházejí, oděni jsouce ne
smrtelnou slávou a volají: Kde jest, ó smrti, osten tvůj? Kde 
jest, ó peklo, vítězství tvé? A živí spravedliví i- vzkříšení 
svati spojí své hlasy v dlouhém, veselém a vítězoslavném vo
lání.“ (Spor 402. 401)
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3. Jakou výstrahu dal Pán učedníkům, než odpověděl na 
jejich otázku? V. 4. 5

4. Z čeho lze poznali, že úplné splnění tohoto proroctví 
nemělo se státi hned? V. 6. 7

5. Co měli následovnici Kristovi zakusiti? V. 9—11
.,To vše musili křesfané zakusiti. Rodiče zrazovali své' 

děti a děti zrazovali rodiče, a přítel přítele vydal vysoké 
radě. Pronásledovatelé dosáhli svého úmyslu, sprovodivše se 
světa Štěpána, Jakuba a jiné křesťany.“ (Des. 629. Lcben 357)

6. Jaké veliké dílo musí bytí vykonáno, než přijde sko
nání? V. 14

7. Které další znamení uváděl Ježíš, aby učedníci mohli 
věděti, kdy zničení města jest blízké? V. 15

8. Jak vysvětlil Ježíš „ohavnost zpuštění“? Luk. 21, 20
9. Co měli činiti křesťané, když by viděli toto znamení?

Alat. 24, 16—18; Luk. 21, 21. 22
10. Jak byli odměněni ti, kteří uposlechli této rady?
..Ani jeden křesťan nezahynul při zničení Jerusalema. 

Kristus dal svým učedníkům výstrahu, a všichni, kdož uvěřili 
jeho slovům, čekali na slíbená znamení... Když Římané pod 
Cestiem obklíčili město, tu znenadání upustili od obléhání, ač 
vše se zdálo býti příhodné, aby byl hned učiněn útok. Oble
žení, zoufající nad neúspěšnou obranou, chtěli se již vzdáti, 
když tu římský vojevůdce odtáhl i s vojskem bez jakékoli 
zjevné příčiny. Ale milosrdná prozřetelnost Boží řídila vše 
k dobru svého lidu. Slíbené znamení bylo dáno čekajícím 
křesťanům, a tak dána příležitost všem, kdož chtěli uposlech- 
nouti výstrahy Spasitelovy. Bez odkladu uprchli na bezpečné 
místo...“ (Spor 24)

Židovský dějepisec Jozefus píše o tom: „Cestius pojednou 
odvolal své vojsko od Jerusalema, bez jakéhokoliv důvodu.“
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jejich, pronesená před Pilátem: Krev jeho na nás 
děti.“ (Gr. Kanipf 44)

„Město i chrám byly srovnány se zemí, a misto, na kte
rém stál chrám, bylo „oráno jako pole.“ (Jer. 26, 18) Při 
obléhání a při vraždění, jež následovalo, zahynulo více než 
milion lidí; ostatní odvedeni byli do zajetí; někteří prodáni do 
otroctví, jiní odvlečeni do Říma, aby zdobili slávu vítězů, 
předhozením divým šelmám v římské divadelní budově, aneb 
jako tuláci bez domova rozptýleni po celém světě.“ (Spor 24)

13. Oč měli učedníci prošiti? Proč? Mat. 24, 20
„Kristus nezrušil sobotu, nepřibil ji na kříž. 40 let po jeho 

ukřižování byla zachovávána jako svátá. 40 let měli učedníci 
prošiti, aby jejich utíkání nebylo v sobotu.“ (Desire 630. Le- 
ben 538)

11. Kam se odebrali křesťané, když opustili Jerusalem? *
Jozefus praví: „Po tomto nešťastném tažení. Cestiově 

mnozí z předních Židů opustili město, jako myši potápějící še 
loď." Eusebius ve svých církevních dějinách praví: „Sbor 
v Jerusalemě obdržel před bitvou zjeveni Boží skrze zbožné 
muže. Na základě tohoto božského rozkazu opustili město a 
šli do Pelly, na druhé straně Jordánu.“

12. Jak Spasitel dále vylíčil soudy, které měli přijití na 
Jerusalem a na lid židovský? Luk. 21, 23. 24

„Hrozné bylo neštěstí, když Titus znovu oblehl Jerusa
lem ... Tisíce zmírali hladem a morem. Přirozená pouta lásky 
zdála se protrhána. Muži ohipovali ženy, ženy muže. Bylo 
viděti děti, jak rodičům od úst rvaly chléb... Římští vojevůd
cové usilovali naplnili lid hrůzou, aby se vzdali. Zajatci, kteří 
se vzpírali, byli bičováni, trápeni a před branami města kři
žováni. Sta životů bylo utraceno denně a hrozné dílo pokra
čovalo tak, že podle údolí Jozafat a na Golgatě bylo, tolik 
křížů, že nebylo hnutí. Tak strašně vyplnila se na nich slova 

a naše
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Znamení nebina
o znameních
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1. Co odvětil Kristus na otázku učedníků 
jeho příchodu? Luk. 21, 25

Když v minulých dobách přicházela krise na svět, poslal 
Bůh svému lidu výstrahu, aby se mohl připravili. Vzpomeňme 
na poselství Noé obyvatelům před potopou, na poselství Jo
náše v Ninive a Jana Křtitele před příchodem Páně. Když nyní 
se blíží něco tak velikého, jako je skonání světa, pak Bůh 
jistě svůj lid bude varovali.

2. Co jest praveno o době, kdy se tato znamení měla 
státi? Mat. 24, 29; Mark. 13, 24

„Kristus dal namení a mimo to určil dobu, kdy budou.“ E. 
G. W. Ony dny soužení byly v době hrozného pronásledování 
ve středověku, o němž psal Daniel (7, 25) a Jan (Zjev. 12. 14. 
6). V té době bylo usmrceno mnoho pro svou víru. Doba ta 
začala r. 538 po Kr. a končila r. 1798. Pronásledování vše
obecně ustalo r. 1776. Tu mělo býti zatmění slunce.

3. Jaké znamení mělo býti na slunci a měsíci? Mat. 24,29;
Zjev. 6, 12

„19. květen 1780 byl v celé severozápadní části Spoje
ných států podivně temný den. Očití svědkové jmenují jej 
nadpřirozeným, nevysvětlitelným zjevem; zatmění slunce ne
mohlo býti, poněvadž měsíc byl skoro v úplňku; ani v mrač
ném nebi nespočívala příčina, neboť celá obloha byla tak 
jasná, že bylo viděti hvězdy. Přes to nastala o 9. hod. ráno 
taková tma, že se práce musila zastavili, světlo rozžehnouti a 
domácí zvířata ubírala se k odpočinku, jako kdyby byla noc; 
a ačkoli po celou tu dobu bylo možno slunce viděti, vypadalo 
tak, jakoby ztratilo veškeré své světlo.“ — „Temný den 
v Severní Americe byl jedním z prazvláštních zjevů, o nichž 
se vždy s velikým zájmem čte, jichž však žádná filosofie ne
může vysvětlili.“ (Znamení 74)
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4. Jaké znamení mělo býti potom? Alat. 24, 29; Aíark.
13, 25

5. Jak pisatel Zjeveni vyličuje toto padáni hvězd? Zjev.
6, 13

„Noc z 12. na 13. listopadu r. 1833 vyznamenala se velice 
zvláštním zjevem. Podle mnohých zpráv bylo viděti, zvláště 
na jižních místech, od 9. hod. večer až do svítání sta hvězd, 
promísených malými i velkými ohnivými koulemi, které se 
pohybovaly často nahoru a dolů, obkloukovitě nebo proti sobě 
letíce, táhnouce za sebou dlouhé ohnivé chvosty, z nichž 
chvílemi vyletovali jiskry a ohnivé chomáče, často silně a ně
kolik minut různobarevné svítící a měnící při tom stále své 
podoby. Hlediště tohoto úkazu bylo veliké. Padání, hvězd, 
bylo pozorováno v Anglii, Francii, ve Švýcarech, v jižním 
Německu. Belgii, v Polsku, v Rusku a Bukovině, kde podle 
pozorováni dra Rohrera hvězdy padaly v takovém množství, 
že se to mohlo přirovnali k silnému dešti ohnivému.“

„Ti. jimž bylo dopřáno býti očitými svědky padání hvězd 
dne 13. listopadu 1933, viděli, jak se zdá, největší nebeský 
ohňostroj. Něco podobného se nestalo od stvoření světa... 
Hvězdy nepadaly libovolně ze všech částí oblohy, ale zdálo 
se. že vycházely z určitého místa, ze souhvězdí lva, nedaleko 
hvězdy Gamrna Leonis.“ ... (Znamení 79. 80)

6. Co křesťané měli činiti, když viděli tato znamení? Luk.
21, 28

7. Co můžeme věděti, když se tato znamení stala? Mat. 
24, 33

8. Jaké podobenství Spasitel vypravoval, aby nás ujistil, 
že jeho příchod jest blízký? Luk. 21, 29—31

9. Která výstraha má zabránili tomu, abychom neurčovali 
dobu jeho příchodu? Mat. 24, 36

10. Jak je lid Boží napomínán, aby se připravil na příchod 
Spasitele? V. 42—44

11. Co hrozného stane se v přírodě krátce před příchodem 
Pána? Jak to bude působit! na bezbožné? Zjev. 6,14—17
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9. úkol. — 27. února 1937. Z. s. 17. 35

Nepokoj mezi národy 
Strach národů

1. Jak Spasitel vyličuje okolnosti mezi národy krátce před 
svým příchodem? Luk. 21, 25. 26

..Svět je ve varu a znamení doby jsou velmi významná. 
Budoucí události vrhají předem své stíny. Duch Boží vzdaluje 
se od země. Na moři i na souši přichází neštěstí za neštěstím: 
Bouře, zemětřesení, požáry, povodně a hrůzy všeho druhu. 
Kdo může znáti budoucnost? Kde je v bezpečí? Na věci lidské 
nebo světské nelze spoléhati. Lidé se rychle shlukují pod ko
rouhví, kterou si zvolili. Jsou plní nepokoje a pozorují své 
vůdce.“ (Desire 635)

2. Jaké jest chování národů k sobě? Mat. 24, 7 a
3. Co bude mezi národy krátce před tím, než poslední 

soudy postihnou zemi? Zjev. II, 18 a

Poslední boj
7. V čem vyvrcholí hněv národů? Zjev. 16, 13—16; Joel

3, 12—U

Nevídané přípravy k válce
4. Jak prorok vyličuje přípravy k událostem posledních 

dnů? Joel 3, 9—II
Poslední válka světová, která zatřásla vzdělaných světem, 

byla zajisté částečným splněním proroctví Joelova a naznače
ním mnohem větší bídy v budoucnu. Čítá se, že světová válka 
stála hroznou částku, 5.600 miliard Kč, že 58 milionů mužů 
bylo ve zbrani a 20 milionů bylo zabito nebo těžce 
Taková válka nikdy před tím nebyla.

5. Co mnozí lidé říkají přes hrozící nebezpečí? 
2—5

6. Jak Pavel odhaluje klamné hlásání pokoje v
nich dnech? 1. Tes. 5, 3
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„Satan si libuje ve válčení, neboť ono probouzí nejhorší 
vášně duševní, a pak smetá do věčnosti své oběti, zbrocené 
hříchem a krví. Jeho účelem jest podněcovali národy k vzá
jemnému válčení, neboť tak může odvrátili mysl lidu od díla 
přípravy, aby mohli obstáti v den Páně.“ (Spor 356)

8. Kde bude tento boj sveden? Zjev. 16, 16
Toto místo jest v Palestině. „Universal eneyelopedia“ 

praví: „Armagedon, hora Megiddo, na poušti Ezdraelon, bylo 
veliké válečné pole v dávných časích.“

Rovina Ezdraelon nebo údolí Jezreel jest v severní Pa
lestině; ale proroctví Joelovo praví, že muži bojovní shro
máždí se v údolí Jozaíat. Není v tom rozporu, neboť když 
králové všeho okrsku shromáždí své vojsko, bude jím na
plněna celá Palestina.

9. Jak prorok nazval tento boj? V. 14
10. Co svědčí o tom, že do tohoto boje stržen bude celý 

svět? Jer. 25, 26—29
11. Jak prorok vyličuje tento poslední hrozný boj? V. 

31—33
12. Na koho v té době spoléhali bude lid Boží? Joel 3, 16

10. úkol. — 6. března 1937. Z. s. 17. 47

Společenské a náboženské poměry 
v posledních dnech

Jako za dnů Noé
1. Jakou výstrahu dal Spasitel těm, kteří žiji v posledních 

dnech? Mat. 24, 37—39
„Hříchy, které za dnů Nové přivodili hněv Boží na svět, 

jsou také nyní. Od jídla a piti přechází lidstvo k hýření a 
opilství. Tento převládající hřích, bezuzdnost zvrácených 
choutek, rozpoutala ve dnech Noé lidské náruživosti a vedla
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k všeobecné zkáze, až násilnost a zločinnost dosahovala k nebi 
a Bůh očistil zemi potopou od mravní poskvrny.“ (Test. 
163)

2. Co Mojžíš napsal o lidech před potopou? 1. Mojž. 6, 5
3. Co bylo hlavní příčinou onoho velikého odpadnutí? V. 2 
„Určitou dobu byli obě třídy odděleny. A pokud trvalo toto

oddělení, bylo v jejich řadách zachováváno uctívání Boha. 
Ale postupem času odvážili se Setité poucnáhlu směšovali 
s dětmi Kainovými. To přivodilo nejhorší následky. .Vidouce 
synové Boží, že dcery lidské krásné jsou.1 Vábeni krásou dcer 
potomků Kainových, přivodili si potomci Setovi nelibost Boží, 
protože s nimi vcházeli v manželství. Mnozí z nich, kteří 
uctívali Boha, byli ustavičným lákáním svedeni k hříchu a 
pozbyli své svaté povahy. Tím, že se směšovali se zpustlostí, 
stávali se jim podobni smýšlením i skutky; hranice sedmého 
přikázání byli překročeny a brali sobě ženy, kteréž, oblibo
vali... Hřích rozšířil se na zemi jako smrtící malomocenství.“ 
(Patr. a pror. 72)

4. Jak Pán pohlížel na hříšný svět? K čemu se rozhodl? 
V. 6. 7

„Lítost Boží není jako lítost lidská. „Vítěz izraelský kla
mali nebude, ani želeti; nebo není člověkem, aby měl čeho 
želeti.“ (1. Sam. 15, 29) Lítost lidská zahrnuje v sobě změnu 
smýšlení, ale lítost Boží naproti tomu změnu okolností a 
vztahů. Člověk může svůj poměr k Bohu změniti tím, že 
splní podmínky, za kterých je u Boha přijat na milost, anebo 
svým vlastním jednáním může se octnouti mimo podmínek 
této milosti; ale Pán tentýž jest „včera, dnes i na věky“. 
(Patr. 637)

5. Jak dlouho čekal Bůh než navštívil hříšné pokolení 
(restem? (120 let) Proč tak dlouho čekal? 2. Petr. 3, 9

6. Proč mnozí lidé nevěří zprávě o potopě? V. 3—6
7. Proč se nemusíme obávat!, že by Bůh opět dopustil po

topu? Jaké znamení dal na památku svého zaslíbení? 
1. Mojž. 9, 8—16
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8. Ke komu Pán připodobnil pokolení, žijící v posledních 
dnech? Luk. 17, 28—30

9. V čem záležel hřích obyvatelů Sodomských? 1. Alojž.
13, 13; Ezech. 16, 49. 50

10. Jaký soud přišel na Sodomu a Gomoru pro zkaženost 
obyvatelů? 1. Mojž. 19, 24. 25

11. Jak Pán zjevil svou milost k Lotovi a jeho rodině? V. 
15—17

12. Jak Lotova žena osvědčila se nehodná této milosti? Na 
čem lpělo její srdce? Jak jenom mohla býti zachrá
něna? V. 26

„Kdyby byl sám Lot neváhal uposlechnout! rozkazu an
děla a rychle pospíchal na horu, aniž by se zdráhal anebo 
něco namítal, mohla i jeho žena uniknouti. Jeho přiklad byl by 
ji zachoval od hříchu, který spečetil její zkázu.“ (Patr. 154)

13. Na koho máme pamatovali? Luk. 17, 32
14. Proč nebylo zachráněno více členů rodiny Lotovy? 1- 

Mojž. 19, 12—14
„Když se Lot usadil v Sodoně, rozhodl se býti cele prost 

bezbožnosti a tak spravovati svůj dům. Ale dopadlo to jinak. 
Zhoubné vlivy kolem něho působili na jeho víru a spojení jeho 
dětí s obyvately sodomskými velkou měrou spojilo jeho 
zájmy se zájmy jejich. Následky jest zřejmě viděti. Mnozí 
vždy znovu dopouštějí se podobného omylu.“ (Patr. 162)

„Pro zachování života bylo možné vyjiti z bezbožných, 
rozhodně se odděliti, uniknouti. Tak to bylo za Noé, Lota, 
při zničení Jerusalema, a tak tomu bude v posledních dnech. 
Opět zazní hlas Boží ve výstražném poselství, přikazující 
svému lidu, aby se oddělili od vzmáhající se bezbožnosti.“ 
(Patr. 160)
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15. Co Pavel praví o náboženských okolnostech v posled- 
v posledních dnech? 2. Tím. 3, 1—5

16. Co křesťan musí činitl, aby byl prost zhoubných vlivu 
poslední doby? Luk. 21, 34—36; 2. Kor. 6, 17. 18’

17. Na čí moc spolehnout! mohou dítky Boží v hodině po
kušení? Zjev. 3, 10; 1. Kor. 10, 13

11. úkol. — 13. března 1937. Z. s. 17. 59 

Kapitál a práce 
Hromadění bohatství a utiskování chudých

1. Jak apoštol vyličuje hromadění bohatství v posledních 
dnech? Jak. 5, 3 b

2. Jak toto bohatství bylo nahromaděno? V. 4
„Písmo vyličuje okolnosti, jaké budou právě před přícho

dem Kristovým. O těch, kteří loupeží a vykořisťováním na
hromadili veliké bohatství, jest psáno: Shromáždili jste poklad 
k posledním dnům.“ (Test. IX. 13)

3. Jakou výstrahu dává 
chudé? V. 1—3

4. Jak Izaiáš vyličuje bídu bezbožných
dnech? Izai. 2, 17—21

5. Jak žijí boháči, zatím co mnozí trpí nouzi? Jak. 5, 5. 6 
„Všelijakým utiskováním a vykořisťováním hromadí mnozí

veliké bohatství, zatím co křik hladovějících vstupuje k Bohu. 
Veliké zástupy bojují s chudobou; jsou nuceni těžce pracovati 
za malou mzdu a sotva si mohou opatřiti to nejhutnější k ži
votu.“ (Test. IX. 90)

6. Jaké pocity za takovýchto okolností budou míti chudí 
k boháčům?
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7. Na jakou skutečnost poukazuje apoštol věřícím, kteří 
jsou utiskováni? V. 7—9

8. Jak apoštol napomíná bohaté? 1. Tim. 6, 17—19
9. Co jest praveno těm, kteří se zdráhají sdíleti své po

zemské statky s chudými? 1. Jan. 3, 17. 18
10. Co Bůh praví o podvodném obchodování? Amos 8, 1—8
11. Kdo bude v posledním soudu ospravedlněn a kdo odsou

zen? Mat. 25, 31—-16
..Ti, kteří v soudu od Spasitele budou pochváleni, snad 

málo rozumějí bohoslovectví, ale plnili jeho zásady. Působe
ním Ducha Svatého byli svému okolí ku požehnání. 1 mezi 
pohany mnozí chovají ducha dobrotivosti. Dříve nežli k ním 
proniklo slovo života, chovali se k misionářům přátelsky, ba 
sloužili jim s nebezpečím vlastního života. Mezi pohany jsou 
i tací, kteří ve své nevědomosti klanějí se Bohu, jímž lidé 

■ nikdy nepřinesli světlo pravdy; ti nezahynou. Ačkoli neznají 
napsaný zákon Boží, jeho hlas mluví k ním skrze přírodu a 
oni činí to, co požaduje zákon. Jejich skutky dokazují, že 
Duch svátý dotkl se jejich srdcí a jsou pokládáni za dítky 
Boží.“ (Desire 638)

Všeobecně jest známo, že nepřátelství mezi chudými a 
bohatými jest stále větší. Před časem kdosi napsal: „Zdá se, 
že nastal největší boj mezi organisovaným dělnictvem a kapi
tálem. Je vyličován jako „boj. až do rozhodnutí“, ale mezi 
oběma zápasícími stranami není boje do rozhodnutí, a kdyby 
byl. musil by svět postoupiti o tisíc let zpět. Organisované 
dělnictvo ve Spojených státech nikdy nebylo tak mocné jako 
nyní a rovněž tak kapitál.“

Ve Spojených státech žije 22 milionů lidí v chudobě: 50 
‘ milionů sotva si může opatřiti to nejnutnější; 35 milionů žije 

dobře: 10 milionů žije v blahobytu a 2 miliony v přepychu. 
To jest velice nebezpečný stav.



v
Zemětřesení

— 28 —

12. úkol. — 20. března 1937. Z. s. 18. 10

Znamení

12. Jaká zaslíbeni zapsána jsou pro ty, kteří v posledních 
dnech jsou utiskováni? Izai. 33, 15. 16; 41, 17. 18

„Jest kladen důraz na svátý způsob života? K tomu jsme 
vybízeni slovy: „Odřeknouce se bezbožnosti a světských žá
dosti, střízlivě a spravedlivě živi buďte na tomto světě, očeká
vajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a 
Spasitele našeho Jezukrista.“ (Tit. 2, 12. 13) Jest požadována 
vytrvalost, když jsme pronásledováni a trpíme ztrátu? Napo
menutí zní: „Nezamítejte doufanlivosti své, kteráž velikou má 
odplatu... ještě velmi maličko, a kterýž přijití má, přijde a 
nebude meškati.“ (Žid. 10, 35—37) (J. Gordon)

1. Co Spasitel uváděl mezi mnohými znameními svého 
příchodu? Luk. 21, 11

„Když Spasitel zemřel, zemětřesení oznamovalo tuto 
chvíli a když ožil, opět to bylo provázeno zemětřesením. Ten. 
který zvítězil nad hrobem, vyšel vítězně za chvění země, za 
blýskání a dunění hromu. Až opět přijde, nepohne se jenom 
země, ale i nebe. „Motaje motati se bude země a přenesena 
bude jako chaloupka“... Ale Pán bude útočištěm lidu svého a 
skalou Izraele.“ (Desire 780. Leben 476)

2. Co se mělo státi před zatměním slunce a měsíce? Zjev
6, 12

„V den Všech svátých o 9. hod. ranní bylo v celém Por- . 
tugalsku a hlavně v Lissaboně pocítěno tak silné zemětřesení, 
jaké nebylo nikdy před tím. Město toto, které bylo nejbohatší 
z celé Evropy a zásobovalo všecky národy démanty, kde 
skoro jen samé zlato bylo v oběhu, jest hromadou kamení,
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věcí, 
udá-

v níž jest přes 100.000 lidi za živa pohřbeno. Nastalo země
třesení, podobné orkánu, jež bylo příčinou strašlivé mořské 
bouře, která zvedala vlny Tajo do neuvěřitelné výše. V téže 
chvíli praskaly dveře a vypadávaly z veřejí, zdi se sesouvaly. 
Zkrátka, zdálo se, že nastal soudný den a že nemá zustati ká
men na kameni.“ (Znamení 43) (Cti též Spor str. 205)

3. Čím bude provázeno skonání dějin tohoto světa? Zjev.
16, 17. Í8

4. Co mělo přijití na
jeho zákon? 5. Alojž. 28, 22. 24

5. Jaká bída za dnů Achaba postihla Izraele pro jejich 
odpadnutí od Boha? 1. Král. 17, 1; Jak. 5, 17. 18

„Slova prorocká se splňují... Když země několik měsíců 
nebyla zvlažena rosou a deštěm, uschlo všecko rostlinstvo. 
Po určité době vyschly všecky řeky a potoky... Uplynul rok 
a ještě nepršelo. Země byla tak vyschlá, jakoby byla vypá
lená. Slunečním žárem zničeno bylo všecko rostlinstvo, které 
ještě zbylo. Stáda dobytka ve své bídě bloudila sem a tam. 
Kvetoucí pole podobala se vyprahlé poušti.“ (Prophets and 
Kings 123)

6. Jak Joel vyličuje dobu právě před příchodem Kristo
vým? Joel I, 12. 15—18

„Nynější doba jest pro všechny velmi důležitá. Vládcové 
a státníci, muži na místech důvěrných a obdařeni mocí, 
myslící muži i ženy všech tříd upírají své zraky k událostem 
dějícím se ve světě. Pozorují, v jakých poměrech jsou náro
dové k sobě. Pozorují, v jakém napětí jest všecko ve světě a 
poznávají, že přijde něco velikého, rozhodného, že svět 
před velikou krisí.

Bible a jenom Bible dává nám jasný obraz těchto 
V ní jsou ukázány poslední veliké události dějin světa, 
losti, které předem vrhají své stíny, jež oznamují jejich brzké
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splnění. Země se chvěje a lidé trnou hrůzou.“ (Prop. and 
Kings 537)

7. Jak bude působiti čtvrtá rána na bezbožné obyvatele 
země? Zjev. 16, 8. 8

8. Jakou ochranu pro spravedlivé připravil Bůh pro tuto 
dobu? Ž. 91, 5—11; 121, 5—8; Izai. 49, 10

„Lásky plný Spasitel pošle pomoc právě tehdy, když je 
zapotřebí. Cesta k nebesům jest posvěcena jeho šlépějemi. 
Každý trn. který zranil naši nohu, ranil také Jej. Každý kříž, 
který máme nésti, nesl On již dříve. Pán dopouští boje, aby 
duše připravena byla k pokoji. Doba soužení jest pro lid 
Boží hroznou zkouškou ohněm; ale pro každého opravdu věří
cího je to doba ku pohlížení vzhůru a on u víře bude nad 
sebou viděti duhu zaslíbení.“ (Kampf 737)

9. Jaké neštěstí podle slov Páně postihne národ, který 
neposlouchá jeho slov? Izai. 24, 6—8

10. Jaká jiná neštěstí přijdou na svět před jeho skonáním? 
Mat. 24, 7

„Znamení doby nám oznamují, že stojíme na prahu veli
kých a slavných událostí. Ve světě jest všecko vzbouřeno. 
Před našimi zraky splňují se předpovědění Ježíšova, oznamu
jící jeho brzký příchod. Budou hladové a morové a zemětře
sení po místech.“ (Prop. and Kings 536)

11. Jaký duchovní hlad je předpověděn pro poslední dobu? 
Amos 8, 11. 12

12. Co mohou říci ti, kteří cele spoléhají na Pána, když se 
zdá, že není možnost opatřiti se pokrm? Abak. 3,17—19

„Lid Boží nebude prost utrpení; ale třebaže budou proná
sledováni a trápeni, ač budou strádati a trpěti nedostatkem 
potravin, přece nebude dopuštěno, aby zahynuli. Bůh, který 
se postaral o Eliáše, nezapomene na žádné ze svých sebeobč-



Dary příští sobotní školy jsou pro severní Afriku.

13. úkol. — 27. března 1937. Z. s. 18. 21

zjeveno

— 31

Opakování úkolů
1. Proroctví. Dvojí účel. Činnost a úloha proroka. Jak splněná 

proroctví dokazují božkost Písma? Proroci praví a falešní.

2. Proroctví o prvním příchodu. Zaslíbené símě ženy. Doba 
jeho příchodu zjevena. Povaha a dílo Vykupitele. Trpící 
služebník.

3. Starý Babylon. Jeho původ a rozvoj. Povšechné vlastnosti.
Následky povyšování se Nabuchodonozorova. .

■6. Druhý příchod Kristův. Zaslíbení jeho příchodu. Způsob 
jeho příchodu oznámen. Účel příchodu. Události spojené 
s jeho příchodem.

4, Proroctví z Dan. 2. Dějinné pozadí. Nabuchodonozorův sen. 
Nemoudrost světských mudrců. Tajemství zjeveno. Zřízení 
království Božího.

tavých dítek. On, jenž má spočítány vlasy na jejich hlavě, 
bude o ně pečovati; a v době hladu budou upokojeni. Zatím 
co bezbožní budou mříti hladem a morem, andělé budou chrá
nili spravedlivé a dodávati jim vše potřebné. Tomu, jenž 
chodí v spravedlnosti, jest dáno zaslíbení: „Chléb dán jemu 
bude, vody jeho stálé budou.4’ „Chudé a nuzné, kteříž hledají 
vody, an jí není, jejichž jazyk žizní prahne, já Hospodin vy
slyším. já Bůh Izraelský neopustím jich.“ Izai. 33, 16; 41, 17 
(Spor 386)

5. Království milosti a slávy. Hříšník potřebuje milost. Milost 
zjevena skrze Ježíše Krista. Království slávy 
v Bibli. Kdy bude zřízeno?



Kč
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Menši spisy našeho nakladatelství:
Na sklonku dějin lidstva .... 
Boj proti alkoholu  
Nesmrtelnost jen v Kristu .
Co je Bible?  
Je život také po smrti? .... 
Přijď království tvé  
Boží stát?  
Bude tisícileté království? . . . .
Spolehlivost proroctví  
Co souditi o spiritismu?  
Který den je dnem Božího odpočinuti? 
Který křest je správný? . . . .
Jsi pokřtěn?

12. Znamení v přírodě. Zemětřesení po místech. Sucho, hlad a 
mor. Boží péče o jeho dítky.

7. Veliké proroctví našeho Pána. Otázky učedníků. Zvláštní 
poučení učedníků. Zánik národa židovského a zkáza Jeru
salema. Dějinné vyplnění.

11. Kapitál a práce. Hromadění bohatství. Utiskování chudých. 
Naděje křesťana v těžkostech.

S. Znamení na nebi. Doba, kdy se znamení měla státi. Jejich 
splnění. Strach bezbožných při skonání.

9. Neklid mezi národy. Strach a boje národů. Zbrojení, jakého 
nebylo. Volání po míru. Poslední střetnutí se.

10. Společenské a náboženské poměry v posledních dnech. 
Jako za dnů Noé. Jako v Sodomě a Gomoře. Vzmáhání se 
zločinnosti.

5.— 
3.— 
3.— 
1.— 
1.— 
1.— 
5.— 
1.— 
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1.— 
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