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Tisícileté království
Začátek tisíciletého království

1. Jakou důležitou události začíná tisícileté království? 
Zjev. 20, 6

2. Kdo jenom bude niíti podíl v prvním vzkříšení? V. 6a 
„Blahoslavený a svátý“ má díl v tomto vzkříšení. Z tohoto

výroku Písma musíme usuzovali, že první vzkříšení jest jenom 
pro spravedlivé. Nespravedliví, kteří ve verši 5. jsou označeni 
jako „jiní mrtví“, nebudou vzkříšeni v téže době.

3. Při které události tito „blahoslavení a svati“ budou 
vzkříšeni? I. Tes. 4, 16. 17

Vzkříšení spravedlivých a druhý příchod Kristův bude 
zároveň. Vzkříšení svátých bude kratičce před začátkem tisíci
letého království. Druhý příchod našeho Pána je tedy na po
čátku tisíciletého kralováni. To jsou tedy dva děje na počátku 
tohoto tisíciletí.

4. Kdo se vzkříšenými bude vytržen? Jaká změna stane 
se s žijícími? 1. Tes. 4, 17; 1. Kor. 15, 51—54

Že obě tato místa poukazují na stejnou událost, totiž na 
druhý příchod Kristův, vysvítá z toho, že v obou jest zmínka 
o zatroubení.

5. Které zaslíbeni se tím splní? Kam svati budou vzati?
S kým budou kralovati? Jan 14, 2. 3; 1. Tes. 4, 17;
Zjev. 20, 6

Písmo svaté nikde neučí, že na zemi bude tisícileté krá
lovství míru. Takovým učením jsou lidé sváděni, aby nedbali 
dne soudu a k tvrzení, že všem lidem bude dána ještě jednou 
zvláštní příležitost k obrácení se.

6. Co se stane s bezbožnými, až se Kristus zjeví? 2. Tes.
2, 8; Ž. 37, 9—11

7. Jak prorok vyličuje zemi po příchodu Páně? Zjev. 16, 
18. 20; Jer. 4, 23—27

„Celá země vyhledá jako divoká poušť. Zříceniny měst a 
vesnic, zničených zemětřesením, vyvrácené stromy a urvané 
balvany, vyvržené z moře anebo vyrvané přímo ze země, jsou
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rozházeny po jejím povrchu, zatím co ohromné jeskyně ozna
mují místa, kde hory byly vyvráceny ze svých základů.“ (Spor
409)

8. Kain bude satan uvržen? Jak dlouho bude svázán?
Zjev. 20, 1—3

Satan bude svázán nastalými okolnostmi. Svatí budou již 
v nebi a proto je satan nebude moci pokoušeti. Bezbožní 
budou mrtví. Země bude pustá a zahalena temnotou. Arci- 
svůdci a jeho pomocníkům, padlým andělům, vzata jest mož
nost všeliké činnosti. Mohou jenom uvažovati o zkáze, kterou 
způsobili svým vzbouřením se. Jako zajatci musí tak zůstati 
tisíc let. ..Zde bude domov satanův a jeho zlých andělů po 
tisíc let. Odkázán jsa na zemi, nebude miti přístup k jiným 
světům, kde by mohl pokoušeti a obtěžovati ty, kteří nikdy 
nepadli. V tomto smyslu jest svázán; Není již nikoho, na kom 
by mohl zkoušeti svou moc. Jest úplně oddělen od díla mámení 
a zkázy, jež po tolik staletí bylo jeho jedinou rozkoší.“ (Spor
410)

Děje v tisíciletí
9. Co se bude konati v nebi v těchto tisíci letech? Zjev.

20, 4; 1. Kor. 6, 2. 3
10. V čem záleží tento soud? Zjev. 20, 12. 13
Po druhém příchodu Kristovu není žádné příležitosti 

k obrácení se. Považme, že mrtví budou souzeni, a to podle 
skutků, jak jest psáno v knihách.

Děje na konci tisíciletí
11. Co se stane s bezbožnými, až Kristus se svátými se

stoupí s nebe? Zjev. 20, 5a; Jan 5, 28. 29
Na začátku a na konci tisíciletí bude vzkříšení. Spravedliví 

mrtví vzkříšeni budou na začátku, bezbožní pak na konci 
tisíci let. Těchto tisíc let začíná druhým příchodem Pana Ježíše. 
Podle jeho slov jsou dvě vzkříšení, totiž vzkříšení života a 
vzkříšení soudu. Ti, kdož mají díl v prvním vzkříšení, jsou 
„blahoslavení a svati“ a „kralovati budou s ním tisíc let“. 
„Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo těch tisíc let.“ 
Tento verš mluví o vzkříšení bezbožných, které bude na konci 
tisíci let. Ve Zjev. 20, 9 jest dále praveno: „I vstoupili na
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2. úkol — 10. dubna 1937 — Z. s. 18.43

Dědictví svátých
Ztracené dědictví lidstva

1. Komu dal Bůh zemi jako dědictví? Která slova nám 
ukazují, že tento dar nezahrnuje v sobě plné právo 
vlastnické? Žalm 115, 16; 24, 1

2. Kdo si činil nárok na zemi, když člověk zhřešil a ztratil

širokost země a obklíčili stany svátých, i to město milé.”
12. Co Jan viděl sestupovali s nebe a kam? Zjev. 21, 2;

Zach. 14, 4
„Když,pak se skonalo tisíc let, byl pronesen rozsudek nad 

bezbožnými. Pán Ježíš opustil město a svati, jakož i andělé 
Jej následovali. Pán Ježíš sestoupil na velikou horu, která se 
rozstoupila a stala se velikou rovinou. Potom jsme pohlíželi 
zhůru a viděli jsme to veliké, přeslavné město, na dvanácti 
základech založené se dvanácti branami, třemi na každé straně 
a anděla u každé brány. Zvolali isme: „Město, to veliké město! 
Ono sestoupilo dolů od Boha s nebe!“ Sneslo se dolů v celé 
své kráse a oslňující slávě a sestoupilo na tu velikou rovinu, 
kterou pro něj Pán Ježíš připravil.“ (Zkušenosti 251)

13. Co bude činiti satan, když bude opět volný? Zjev. 20, 
7. 8

„Satan má úspěch ve svém svádění... V nesčíslném tom 
vojsku jsou mnozí mužové způsobilí a oni si dovedou poříditi 
rozličné zbraně. Se satanem v čele toto množství postupuje 
kupředu. Králové a válečníci následují hned za satanem.... 
Každý oddíl má svého vůdce a přes roztrhaný povrh země 
blížíce se k svátému městu, je mezi nimi pořádek. Pán . Ježíš 
zavřel brány města. Toto nesčíslné množství obkličuje město 
a seřaďuje se k boji....“ (Zkušenosti 253)

14. Jak tento boj skončí? Zjev. 20, 9; Alal. 4, 1
15. Jaké zaslíbení jest s tím spojeno? 2. Petr. 3, 11—13;

Izai. 65, 17—19
16. Jaká útěchyplná slova Jan potom slyšel? Zjev. 21, 3—5
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ráj? Jakým právem to mohl činiti? Luk. 4, 5—7; Dan.
4, 14

„Když satan pravil, že království a sláva světa jest mu 
dána a že ji může dáti komu chce, řekl jenom částečně pravdu, 
aby dosáhl svého cíle. On kdysi Adamovi vyrval království; 
ten však byl zástupcem Stvořitelovým. Jeho panství nebylo 
samostatné. Země jest Hospodinova a On dal všecky věci 
svému Synu, a pod ním měl Adam vládnouti. Když své panství 
dal do rukou satanových, Kristus přece zůstal pravoplatným 
Králem.“ (Desire 129. Leben 78)

3. Jaké zaslíbení bylo dáno Adamovi a Evě než byli vy
hnáni z ráje? 1. Mojž. 3, 15

Ze zaslíbení o potření hada poznali Adam s Evou konečné 
vysvobození od svůdce. Toto vysvobození mělo přijití skrze 
semeno ženy, jímž jest Kristus. Není tedy pochybnosti, že 
Adamovi byl zjeven plán vykoupení a konečné znovuzřízení 
ztraceného panství. „Člověku bylo ponejprv naznačeno vy
koupení v zahradě Eden v rozsudku vysloveném nad hadem... 
Tento rozsudek vyřknutý před našimi prarodiči, byl pro ně 
zaslíbením. Předpovídaje boj mezi člověkem a satanem, ohla
šoval, že moc velikého protivníka bude posléze zlomena.“ 
(Patriarchen 56)

Zaslíbené znovuzřízení
4. Jak apoštol ve svém kázání poukazoval na znovuzřízení 

všech věcí Skt. 3, 19—21
„Po svém stvoření byl Adam ustanoven vladařem nad 

stvořením; ale tím, že povolil pokušení, přišel pod moc sata
novu. ,Od kohož kdo jest přemožen, tomu jest i v službu 
podroben/ Když člověk se stal zajatcem satanovým, přešla 
také jeho vláda na vítěze. Tak se stal satan bohem tohoto 
světa. Strhl na sebe vládu nad zemí, která původně byla dána 
Adamovi. Ale Kristus svou obětí zaplatil trest za hřích, neměl 
vykoupiti jenom člověka, nýbrž znovuzískati vladařství, jehož 
člověk pozbyl. Všecko, co bylo skrze prvního Adama ztraceno, 
bude druhým Adamem znovu získáno. Prorok praví: A tak ty, 
věže bravná, bašto dcery Siónské, až k tobě přijde, přijde, 
pravím, panování první.“ (Patriarchen 57)
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Znovuzřízení skrze Krista
11. Co se musí stati, než lid Boži bude moci zaujmouti své 

dědictví? Ezech. 37, 12; Izai. 26, 19
12. Kdo zřídí království Boží a kdy? Luk. 1, 31—33; Alat. 

25, 31
13. Kdy panství, které Adam ztratil, bude znovuzřízeno a 

dáno vykoupeným? Zjev. 21, 1—5. 7

5. Jaké zaslíbeni bylo dáno Abrahamovi a jeho potomkům?
Kdo je v tom zahrnut? 1. Mojž. 13, 14. 15: Řím. 4, 13

6. Kdo má podíl v tomto zaslíbení daném Abrahamovi? 
Dan. 7, 27; Gal. 3, 29

7. V jakém vztahu byl Abraham ve svém životě k tomuto 
zaslíbenému dědictví? Co očekával? Skt. 7, 2—5; Žid
lí, 8—10

Abraham neočekával skutečné dědictví v pozemském Ka- 
nánu. ale očekával budoucí, věčné dědictví. Kdyby lidé 
rozuměli tomuto zaslíbení, nepokládali by za důležité znovu
zřízení Jerusalema a zpětné získání svaté země.

8. Jak David smýšlel o svém životě, když se mu dobře 
vedlo? Ž. 39, 12. 13

Za vlády Davidovy bylo království Izraelské na své výši 
a velice rozšířené. A přece se David pokládal za cizince a 
poutníka. S toužebností vyhlížel novou zemi, jež měla býti 
jeho věčným dědictvím.

9. Jaké zaslíbení bylo dáno obyvatelům Jerusalemským a 
jaká výstraha s tím byla spojena? Jer. 17, 24—27

„Chrám Šalomounův, postavený k uctíváni Božímu, byl 
krásný a nebylo mu rovného v nádheře... Kdyby byl býval 
Izrael zůstal věren Bohu, mohla tato nádherná stavba státi po 
všecky věky.“ (Prophets and Kings 36)

10. Kdy bude zjeveno království Kristovo? Ezech. 21, 26. 
27; Zjev. 14, 14; 19, 16

Koruna byla svržena z hlavy Sedechiášovy, když jej 
Nabuchodonozor odvedl do zajetí. Potom bylo království 
ovládnuto třemi pohanským národy za sebou: od Peršanů, 
Řeků a Římanů. Římané dokonali svržení, „až přišel ten, jemuž 
měla býti dána“.
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Z předcházejícího úkolu jsme viděli, že před tím, než země 
bude očištěna a obnovena ohněm, bude Kristus se svátými 
v nebi kralovati tisíc let. Z toho musíme usuzovati, že zaslíbení 
Boží cele bude splněno po uplynutí tisíci let.

14. Kde spravedliví obdrží svou konečnou odměnu? Mat. 5, 5
15. Kolik jich je zahrnuto v zaslíbeni daném Abrahamovi?

1. Mojž. 12, 1—3; Gal. 3, 29
Vzhledem na splnění zaslíbení, jež Búh dal o věčném 

životě, přestávají v Kristu všecky rozdíly národnostní, kme
nové i společenské, pokud všichni stejnou měrou stali se 
vlastnictvím Kristovým.

16. Na čem nezáleží při dítkách Božích? Rim. 9, 8
17. Jaké oblažující pozváni uslyší spravedlvi, až všichni 

národové shromážděni budou před Pána Ježíše? Mat. 
25, 31—34

3. úkol — 17. dubna 1937 — Z. s. 18.54

Nová ze mě
Zaslíbení o nové zemi

1. Co Bůh učiní, až země bude očištěna ohněm? Zjev. 21, 
5; 2. Petr. 3, 12. 13

2. Na které zaslíbení Petr asi myslil, když psal „podle 
zaslíbeni?“ Izai. 65, 17. 18

3. Co na nové zemi již nebude? V. 19; 33, 24
Skutečnost budoucího světa

4. Co budou obyvatelé nové země opět stavětí? Izai. 65, 
21a

„Vykoupení na nové zemi budou se zaměstnávali a těšiti 
z toho, co Adama a Evu obšťastňovalo na počátku. Bude to 
opět život ráje, život v zahradě a na poli... Tam se rozvine 
každá síla a zmohutní každá schopnost. Provedena budou nej
větší podnikání, dosaženy nejvyšší cíle a splněny nejmocnější 
tužby. Přece tam budou nové výše, jichž bude potřebí do- 
sáhnouti, nové divý a pravdy, jichž bude třeba pochopiti. Vše 
nabádá k novému uvažování a probouzí síly těla, ducha 
i duše.“ (Prophets and Kings 730) ‘
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Okolnosti na nové zemi
9. Jaké ujištění máme, že lidé po vzkříšení poznají své 

dřívější přátelé? Luk. 13, 28
„Všichni jsme vstoupili a cítili, že měli jsme plné právo do 

města. Zde viděli jsme strom života a trůn Boží... Všichni 
jsme vešli pod strom a posadili isme se, abychom se rozhlédli 
po slávě toho místa, když tu bratří Fitsch a Stockmann, kteří 
kázávali evangelium -království a které Bůh dříve uložil do 
hrobu, aby je vysvobodil, k nám přišli a ptali se nás, co jsme 
prožili, zatím co oni spali. Pokoušeli jsme se vyprávěti naše 
největší těžkosti, avšak jsme viděli, že v přirovnání k té slávě 
nás obkličující vypadaly tak malé, že jsme o tom ani nemohli 
mluviti a všichni jsme zvolali: „Halelujah, nebe lze dosti 
snadno dosíci!“ (Zušenosti 13)

5. Jaké další zaměstnání bude na nové zemi? V. 21b
Zde jest nám představen skutečný život na nové zemi. 

Zabýváním se skutečnostmi zaslíbeného dědictví a zprávami 
o budoucím životě, pozbývají pomíjitelné věci tohoto světa 
své přitažlivosti — naše touha se nese k nebeskému dědictví.

6. S čím jest srovnám budoucí život člověka? Co může 
každý očekávat! z práce svých rukou? V. 22b

7. Jak prorok potvrzuje, že bude skutečné 
z mrtvých? Ezech. 37, 12—14; Izai. 26, 19

V náboženských kruzích všeobecně se pohlíží jako na po- • 
kračování duchovního života po smrti. Tímto názorem jest 
budoucí život otupován o svou skutečnost. Ezechiel vyličuje 
žití po vzkříšení jako skutečnou součinnost kostí, šlach, svalů 
a dechu. O svátých, kteří byli probuzeni při vzkříšení Pána 
Ježíše, apoštol praví: „Hrobové se otvírali a mnohá téla ze
snulých svátých vstala. A vyšedše z hrobu, po vzkříšení jeho, 
přišli do svátého města a ukázali se mnohým.“ Mat. 27, 52. 53. 
U Izaiáše jsme shledali, že obyvatelé nové země budou stavětí, 
bydleti, štěpovati a jisti.

8. K jakému žití mrtví budou probuzeni? Jaká změna se 
stane s žijícími spravedlivými při druhém příchodu 
Kristovu? 1. Kor. 15, 51—54
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Pomyslil jsi již a dbal o to, aby každý tvůj známý měl 
knihu o posledním poselství milosti? Velký týden misijní skýtá 
ti k tomu vhodnou příležitost. K tomu jest vydána zdravotní 
příručka.

4. úkol — 24. dubna 1937 — Z. s. 19.05

Nový Jerusalem
Město v nebi

1. Co Kristus pravil o domě svého Otce? Jaké zaslíbení 
dal učedníkům? Jan 14, 2. 3

2. Kde jest město Boží nyní? Gal. 4, 26; Zjev. 21, 2

10. Jak je vylíčena nová země? Co se stane s místy pustý
mi? Izaí. 35, 1. 2. 7; 55, 12. 13

11. Co jest praveno o životě zvířat? Jaká změna se stane 
s divokými zvířaty? Izai. 35, 9; 11, 6—9

Bude to tak, jako na počátku v zahradě Eden. Všecka 
zvířata i ptactvo poddáno bude člověku. Na počátku stvořeny 
byly pro člověka. K témuž účelu stvořeny budou znovu. Ne
bude tam dravců. Všeliké stvoření bude v dokonalém souladu.

12. Jak apoštol vyjadřuje krásu a soulad budoucího světa?
Jak lze něco z toho pochopiti? 1. Kor. 2, 9. 10

„V Bibli jest dědictví spasených nazváno „vlastí“. Nebeský 
Pastýř vede tam své stádce k pramenům vody živé. Strom 
života poskytuje své ovoce každý měsíc a listí stromu jest ke 
zdraví národů. Tam jsou stále plynoucí proudy, čisté jako 
křišťál, a podél nich kynou stromy, zastěúující stezky, připra
vené pro vykoupené Páně. Tam šíré roviny dmou se v pa
hrbky krásy a hory Boží týčí své velebné vrcholky. Na oněch 
pokojných pláních, podél oněch živoucích proudů, lid Boží, 
který tak dlouho byl poutníkem a příchozím, nalezne svůj 
domov.“ (Spor 422)

Boží dar spravedlivým
13. Co jest darem Božím a kým bude udělen? Řím. 6, 23
14. Za jakých podmínek bude miti člověk opět přistup ke 

stromu života? Zjev. 2, 7; 22, 14
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10. Co je střediskem města? Jakou přednost mají svati?
Zjev. -22, 3. 4

„Tvář jeho viděti budou.“ Jaké milosti dostává se vykou
peným! Jen málo jich viděli obličej Spasitele, který nás 
miloval a za nás dal svůj život. Ačkoli nikdo neviděl tvář 
Otcovu, známe Jej z Písma svátého a jsme s Ním ve spole
čenství. Našeho Spasitele jsme také neviděli a přece Jej 
milujeme a v jeho přítomnosti nalézáme nevýslovnou radost.

„Kristus sestoupí na horu Olivetskou, odkud po svém 
zmrtvýchvstání vstoupil na nebesa a kde andělé připomínali 
zaslíbení jeho návratu. Prorok praví: ,1 stanou nohy jeho v ten 
den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jerusalemu od vý
chodu. a rozestoupí se hora Olivetská na polovice.... údolím 
velmi velikým. A bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten 
den bude Hospodin jediný a jméno jeho jedno.* Když nový 
Jerusalem ve své oslňující nádheře sestoupí s nebe, spočívati 
bude na místě očištěném a připraveném k jeho přijetí, 
Kristus se svým lidem a s anděly vstoupí do svátého města. 
(Spor 413. 414)

3. Jak dlouho budou svati s Kristem kralovali v nebi? 
Zjev. 20, 4.'6

Sestoupení a vylíčení města
4. Co Jan viděl sestupovat! s nebe po tisíci letech? Jak 

vyličuje toto město? Zjev. 21, 2. 10. 11
5. Cím jest město obehnáno? Co jest napsáno na dvanácti 

základech? V. 12. 14
6. Kolik bran má město a jaké jsou? V. 12. 13. 21
7. Jak veliké jest město? V. 15—17
V dřívějších dobách měřili města podle jejich obvodu. 

Má-li jeden hon 190 metrů, obvod města činí 2280 km. Město 
tvoří pravidelný čtverec. Dělíme-li obvod města čtyřmi, dosta
neme 570 km, což jest délka jedné strany. Celková plocha 
města podle toho jest 324.900 km čtverečních.

8. Z čeho jsou zdi a základy města? V. 18—20
9. Co je praveno o městu samém? V. 18b. 21b

Trůn a řeka života
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Boží lid potřebuje posilu. — Proto přijde na konferenci 
sdruženi Moravskoslezského ve dnech 12—15. srpna do Mor. 
Ostravy.

Jak to bude potom, když viděti budeme tvář Otce i Syna, 
z nichž vyzařuje nesmírná láska a sláva!

11. Co vytékalo z trůnu Božího? V. 1
12. Co bylo nad řekou? Kolikeré ovoce přináší strom? V. 2
Dlouhou dobu byli lidé jako cizinci a příchozí, vyhnáni 

z ráje a plamenným mečem odloučeni od stromu života. Veliké 
byly starosti a mnohá utrpení v temném údolí smrti, jímž lid
stvo musilo jiti pro svou neposlušnost. Ale skrze snížení se, 
utrpení a smrt Spasitele má vykoupený člověk opět přístup ke 
stromu života. Začíná život podle zalíbení Božího. Své vy
koupené dítky dovede Spasitel na břeh křišťálové řeky, aby 
volně mohly požívati ovoce stromu, které dává život.

Město světla
13. Co město nepotřebuje? V. 5.
14. Kdo bude chodili v světle města? Ci sláva a čest náplni 

město? Zjev. 21, 24
15. Kdo jsou vyloučeni z tohoto dědictví? V. 27; 22, 15
16. Kdo bude blahoslavený? V. 14
17. Jaké naléhavé pozvání zaznívá a od koho? V. 17
Duch odvrací srdce od hříchu a od věcí světských a praví: 

„Přijď!“ Kéž všichni, kteří toto pozvání slyší a následují, ne
chají je dále zazníti: „Přijď!“ A kdo chce, naber vody života 
darmo. Slova „kdo chce“ nevylučují nikoho. Každý se má 
připravili, aby mohl míti podílu v dědictví připraveném pro 
vykoupené.

5. úkol — 1. května 1937 — Z. s. 19.16

Proroctví z Daniele 7
Danielovo vidění

1. Kdy měl Daniel toto vidění? Kdo byl Baltazar? Dan.7,1
Nabonid pojal za manželku dceru Nabuchodonozorovu, 

čímž Baltazar byl vnukem tc:;oto krále. — Není známo, kdy
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nastoupil svou pládu, ale bylo to asi r. 540 př. Kr.
2. Co bylo Danielovi ukázáno? V. 2, 3
3. Co představují větry a co voda? Jer. 25, 32;

Zjev. 17, 15 j

Výklad snu
4. Co představují čtyři šelmy? Dan. 7, 17
5. Jak vypadala první šelma a jak vhodné představovala 

Babylon? V. 4. Abak- 1, 6—8
Ve výkladu snu v druhé kapitole bylo Nabuchodonozorovi 

praveno, že jeho říše, která jest první, představena jest hlavou 
zlatou. Zlato je nejcennější kov — lev je králem zvířat, tak 
byl představen Babylon. Tato říše byla po pádu Ninive ne
závislá na Asyrii a svého vrcholu dosáhla za Nabuchodouozora. 
Padla v r. 538 př. Kr. Křídla představují rychlost v dobývání. 
Vytrhání křídel poukazuje na pozbytí dobývačnosti; srdce 
lidské, jež jí bylo dáno, ukazuje na zaniknuti povahy válečné.

6. Čím jsou představeni Médové a Peršané?Dan. 7, 5
Tři žebra v tlamě představují tři podmaněná území: Ba

bylon, Lidii a Egypt. Peršané byli r. 331 př. Kr. přemoženi od 
Řeků.

7. Jakou šelmou bylo představeno Řecko? Co znamenají 
čtyři hlavy? V. 6

Okřídlený pardál jest vhodným obrazem Řecka za pano
vání Alexandra Velikého. Čtyři křídla znamenají rychlé vítěz
ství nad Peršany, kteří ve dvou letech (r. 333—331 př. Kr.) 
byli od Řeků přemoženi. Ale při smrti Alexandrově r. 323 
rozdělili se o říši čtyři generálové: Kasander, Lysimachus. Se- 
leukus a Ptolomeus.

8. Která říše přišla potom a jak vypadala šelma? V. 7
Téměř všichni vykladači praví, že čtvrtou šelmou jest říše 

Římská. Byla strašlivá a hrozná a velmi silná. Římští děje
pisci ji rádi nazývají světovou říší. Osud Řecka byl zpečetěn 
r. 168 př. Kr., v bitvě u Pydny. Potom vládl železný Řím až 
do svého rozpadnutí v r. 476 po Kr.

Válkami mezi národy Asie a Evropy vznikly čtyři veliké 
říše.
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Kdo chce slyšet krásné zkušenosti bratří z ciziny, přijde 
na konferenci sdružení Moravskoslezského ve dnech 12—15. 
srpna do Mor. Ostravy.

Rozdělené království
9. Co nasvědčovalo, že čtvrtá říše bude rozdělena? V. 7. 24

10. Co znázorňuje deset rohů? Kdy nastalo rozdělení? V.24
Před pádem říše Římské pronikaly germánské kmeny od 

severu a východu do západní říše a tam se usazovaly. Byli 
to: Vandalové, Západní Gotové, Suevoxé, Burgundové, Fran
kové, Východní Gotové, Herulové, Alemani, Anglosasové a 
Lombardové — celkem deset, znázorněni 10 rohy.

11. Co se dálo mezi deseti rohy? V. 8
Alalý roh vyvrátil tři a zaujal jejich místo.

Přicházející království Boží
12. Komu konečně připadne panství? V. 27

6. úkol — 8. května 1937 — Z. s. 19. 26

Malý roh 
Vznik malého rohu

1. Co je praveno o jiné moci, vzniklé z říše Římské? 
Dan 7, 25

2. Jak je tato moc představena? Kdo jí musil učinit místo?
V. 8. 20

Tři říše, které malému rohu uvolnily místo, byly: Herulové 
r. 493, Vandalové r. 534 a Východní Gotové r. 538. Když po
slední byli poraženi, mělo papežství volnou cestu k své nad
vládě na západě. Tyto tři říše byly arianského vyznání a 
tudíž odpůrci církve katolické.

3. Proti komu měl mluviti malý roh? Co apoštol praví o 
tomto způsobu? V. 25; 2. Tes. 2, 3. 4

Písmo svaté jasně vyličuje tuto moc. Apoštol zřetelně 
praví, že odpadnutím od evangelia povstane člověk hřícha a 
bude si počínati jako Bůh.
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Malý roli — pronásledující moc
4. K čemu se malý roh cítil oprávněn? Dan. 7, 25
„Papež jest jako bohem na zemi, svrchovaný vládce věr

ného Krista, král králů, maje dostatek moci, která mu byla 
svěřena od Boha, aby vládl nejenom zemským, ale i nebe
ským královstvím.“ Další výrok jest vzat z dopisu papeže: 
„Zaujímáme na tomto světě místo všemohoucího Boha.“ (Papež 
Lev XIII. ve své Encikl. z 20. června 1894.)

5. Jak se vedlo svátým pod touto vládou? V. 25; Mat.
24, 21. 22

„Papež má tak velikou moc, že může měniti a vykládati 
dokonce i zákony Boží.“ „Papež může měniti Boží zákon, 
jelikož jeho moc není od člověka, nýbrž od Boha, a na tomto 
světě jest zástupcem Božím a má dosti síly k svazování nebo 
rozvazování.“ (Ferraris, Ecl. Diet.)

„Jen s velikou bolestí může věřící křesťan sledovati dějiny 
církevní, které jsou téměř jenom dějinami falešného církev- 
nictví, oděného rouškou svatosti. S touto bolestí pojí se také 
odpor a svátý hněv, pomyslíme-li na ta mnohá utrpení a 
mučení věrných svědků Kristových, s jakým církev pro
následovala tyto křesťany, připravovala je o domov i práva, 
mučila a hubila, protože poukazovali na odpadnutí církve.“ 
(J. Warns.)

6. Jak dlouho měla tato církev provozovat! svou moc?
Dan. 7, 25

„Čas“ jest biblický rok o 360 dnech. „Časů“ jsou dva roky 
čili 720 dní. „Půl času jest 180 dní, dohromady 1260 pro
rockých dnů. Protože v proroctví den platí rok (Ezech. 4, 6; 4. 
Mojž. 14, 34), je to 1260 let.

7. Kdy toto období začalo a kdy skončilo? Odp.: 538—1798 
po Kr.

„Za vedení generála Bertiera přišlo francouzské vojsko 
k Římu. Dne 13. února 1798 byly mu otevřeny brány. Za dva 
dny nastalo prohlášení republiky, kterou Bertier hned uznal. 
Protože se tomu Papež Pius VI. vzpíral, byl zajat a odveden 
nejprve do Sieny a potom do Florence. Ačkoliv mu bylo 
81 let a zeslaben byl nemocí, nebyl na to brán zřetel. Odveden
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Pokud nám Bůh dopřává milost, využijeme příležitosti 
a půjdeme do Mor. Ostravy na konferenci, ve dnech 12—15. 
srpna t. r. 

byl do Francie a město Valencie dáno za pobyt. Tam jej 
29. srpna 1799 smrt vysvobodila z jeho trapného postavení.“ 
(Ranke, Geschichte des Papstums, 317.)

Všecka moc a soud dány Kristu
8. Co také viděl prorok ve vidění? Dan. 7, 9. 10
9. Kdo přišel k tomuto soudu? V. 13
Danielovi bylo dovoleno pohleděti do doby, kdy Kristus 

má účast v soudu vyšetřujícím, který začal r. 1844.
10. Co bylo dáno, Synu člověka? V. 14
11. Kdo bude se Synem účasten jeho panství po skončeni 

soudu? V. 27; Rím. 8, 17

7. úkol — 15. května 1937 — Z. s. 19. 36

Křesťanská církev v proroctví 
Žena oděná sluncem

1. Jakou ženu Jan viděl? Zjev. 12, 1
2. Kdo jest v Pismě obyčejně ženou zpodobněn? 2. Kor.

11, 2; Jer. 31, 21
Ctnostná žena v Pismě svatem představuje pravou církev; 

necudná žena (nevěstka) jest obrazem církve falešné. Žena 
ve Zjevení 12, představuje církev křesťanskou.

3. V které době jest církev ukázána? Zjev. 12, 1
Žena jest oděna sluncem, a to Sluncem spravedlnosti. Nej

slavnější doba v dějinách byla, když Ježíš Kristus jako člověk 
dlel na této zemi. Dvanáct hvězd jest dvanáct apoštolů, vůdců 
církve. Měsíc jest vhodným obrazem pro Starý Zákon. Stojící 
na zjeveném v něm plánu vykoupení, jest církev nyní ozářena 
jasnými paprsky světla plné pravdy evangelia.

4. Kdo jest narozeným synem této ženy?
Žalm 2, 7—9

Tento výrok může še vztahovati jenom na Syna Božího. 
Narodil se v svém lidu z panny a po svém vzkříšení byl vzat
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do nebe. On bude spravovali národy prutem železným a roz
bije je jako nádobu hrnčířskou.

5. Co Mojžíš o Něm již prorokoval? Jak v novozákonní 
době vysvětleno bylo toto zaslíbení? 5. Mojž. 18, 15. 19; 
Skt. 3, 20—23

6. Kdo byl připraven zahubit! Syna, jakmile by se narodil? 
Zjev. 12, 3. 4; Viz Mat. 2, 13. 16

Drak jest satan. On nepůsobí zjevně, ale používá svých 
pozemských pomocníků. Herodes hledal zahubiti dítko Ježíše.

Pronásledování církve
7. Proti komu se drak obrátil ve svém hněve? Zjev. 12, 13
Když v prvních stoletích křestanství bylo mocně zvě

stováno, setkalo se s velikým odporem u Židů i pohanů. V Je
rusalemě nastalo pronásledování a později i v jiných krajinách 
říše Římské. Vzpomeňme na pronásledování za Nerona, Do- 
miciána, Diokleciána a jiných císařů římských.

8. Které období pronásledování církve jest dvakrát uve
deno? V. 6. 14

Je to doba papežské nadvlády, 1260 let od r. 538—1798. 
Pohané sice utiskovali církev Boží, ale tato církev předčila je 
ukrutností v pronásledování.

9. Kde byla církev v této temné době? V. 14
Římská církev tvrdí, že její papežové začínají apoštolem 

Petrem. Podobně činí církev anglikánská, tvrdíc, že její bisku
pové začínají v době apoštolů. Proroctví však ukazuje, že 
pravá církev v době 1260 let papežské nadvlády žila v ústraní. 
Byla na poušti, v horách a místech málo obydlených. Nebyla 
církví panující nad národy, žijící v lesku a bohatství a pro
následující jiné.

10. Co způsobil drak? V. 15
11. Jak bylo ženě pomoženo? V. 16a
Protestantská reformace změnila stanovisko světských 

knížat a církvi, takže pronásledování ustalo. Byly objeveny 
nové země a nastala kolonisace. Do těchto krajin utekli se 
pronásledovaní, aby mohli žiti volně podle své víry. V tom: 
se zřejmě zjevila prozřetelnost Boží.
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12. Jak zní jména některých reformátorů? (Wikleí, Hus, 
Jeroným. Luther, Alelanchton, Zwingli, Calvin a jiní)

13. Co bylo základem protestantského učení v 
evropských? (Písmo) Efez. 2, 8

Zde následuje výňatek z odporu knížat: „Není bezpečné 
nauky, leč té, která se shoduje se slovem Božím... Pán za
povídá hlásat! jiné nauky. Písmo svaté má býti vykládáno 
jinými, jasnějšími místy Bible... tato svátá kniha jest ve 
všech potřebných věcech křesťanství snadno pochopitelná a 
určená k rozptýlení tmy. Jsme odhodláni s pomocí Boží 
udržovali čisté a výlučné hlásání jeho slova, jak jest obsaženo 
v knihách Starého i Nového zákona, nepřidávajíce ničeho, co 
by se inu příčilo. Toto slovo jest jediná pravda; jest bez
pečným pravidlem všeho učení a celého života a nemůže nás 
nikdy zklamati.“ (Spor 151)

14. Čím bylo umožněno badání v Písmě?
Dříve bylo Biblí málo a téměř jenom ve starých řečech. 

Tím byl lidu všeobecně uzavřen přistup k Písmu svátému 
Reformátoři však překládali Bibli do řeči lidu a nechali ji 
opisovati. Vynalezením knihtisku bylo umožněno rychlé po
řízení za nízkou cenu, takže si ji mohli opatřiti i chudí. — 
Později nechali ji biblické společnosti přeložiti do mnohých 
jazyků, takže jest rozšiřována v milionech výtiscích.

Hněv proti ostatkům církve
15. Na koho se drak zvláště rozhněval? Zjev. 12, 17
Ostatkové jejího semene zvláště pocítí hněv velikého pro

tivníka; přece však lid Boží zvítězí.
16. Uveď některá znamení ostatků církve? V. 17b; Zjev.

19, 10; 14, 12; 1. Kor. 1, 6—8
17. Proč v některých dobách nebyl dar prorocký? Pláč 2, 

9b; 1. Sam. 3, 1
V dobách velkého odpadnutí velmi málo se zjevoval duch 

prorocký. Jest pozoruhodné, že církev ostatků, která ostříhá 
všecka přikázání, má také míti zjevení Ducha.
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„Shodou
moc a

8. úkol — 22. května.1937 — Z. s. 19. 46

Proroctví ve Zjevení 13
Šelma z moře národu

1. Jak vypadala šelma vystupující z moře národů? Zjev.
13, 1. 2

Tato šelma spojuje v sobě obrazy z Dan. 7. 
okolností vyrůstala tiše na troskách říše Římské nová 
nové panství. Tato nová moc nepatrného původu, jako starý 
Rím, utvrdila se a brzy panovala jako říše, jejíž trosky viděla 
padati do prachu. V Římě samém vyrůstala moc následovníků 
Petrových vedle moci císařské a pod její ochranou.“ (Guiness)

2. Kde prorok viděl koruny? Kde dříve již byla zmínka o 
těchto deseti královstvích? V. 1; Dan. 7, 4—8. 24

V této kapitole shledáváme, že koruny jsou na rozích a 
nikoli na hlavách, jak je ukázáno v kapitole dvanácté. To 
svědčí o tom, že je to v době deseti království, která vznikla 
rozdělením říše Římské.

3. Jakou vlastnost má tato moc a s kým bojuje? Zjev. 13, 
1b. 5—7

Tyto verše dávají znáti, že tato moc je totožná s malým 
rohem z Dan. 7. 25. Rouhá se Bohu a chce vládnouti nad 
anděly v nebi, jako nad lidmi. Její boj proti svátým označuje 
ji jako tutéž moc. která pronásleduje svaté výsosti.

4. Jak dlouho měla vládnouti? V. 5
42 měsíců jest 1260 dní; je to období neobmezené moci 

církevní od r. 538—1798. Také se to shoduje s Dan. 7, 25: 
„čas, časů a půl času“.

Smrtelná rána
5. Co je praveno o moci, která používala meče proti lidu 

Božímu? Co se stalo s jednou hlavou této šelmy? Zjev. 13, 10.3
Hlavy šelmy nejsou současně, nýbrž následují za sebou. 

(Zjev. 17, 9. 10) Rozličnými okolnostmi při francouzské revoluci 
a po ní, byla hlava papežská ponížena a těžce zraněna. 
R. 1798 byl papež zajat a odveden do Francie. Papežský dvůr 
byl rozpuštěn. Až do sjednocení Itálie (1870) následovalo 
mnoho osudných ran, ale také částečná napravení.
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6. Co je dále praveno o ráně šelmy? Co způsobilo uzdra
veni? Zjev. 13, 3

R. 1800 zvolen byl nový papež. .Čtyři léta později byl 
papežský stát a jeho stolec otřásán spory z vnitř i zvenčí. 
R. 1815 na vídeňském kongresu bylo časné panství papežovo 
znovuzřízeno a trvalo do r. 1870 italské revoluce. Stát pa
pežský byl potom částí italské říše. R. 1929 Itálie vrátila 
papežství světskou moc a uznala ji, ačkoli území státu papež
ského v porovnání s dřívějším jest velmi malé.

Šelma, podobná Beránkovi
7. Jaká jiná šelma vystoupila v době, když první přišla do 

zajetí? Zjev. 13, 11
8. Odkud vystupovala, na rozdíl od první šelmy? V. 11. 1
Šelmy z Dan. 7 a Zjev. 13, 1 vystoupily z moře, to zna

mená z národů, pokolení a jazyků (Zjev. 17, 15); zde však 
vystupuje šelma ze země, kde se dosud žádný národ neusadil. 
To jest vhodným obrazem Spojených Států severoamerických. 
Jejich nezávislost nastala krátce před zajetím papeže.

9. Co jest podstatným rysem tohoto státu? V. 11
„Rohy podobné Beránkovým znamenají svěžest, nevinnost 

i něžnost a vhodně představují povahu Spojených Států v době, 
kdy je prorok viděl vystupovali, totiž v r. 1798... Svoboda 
občanská a náboženská byly první zásadou národa a jsou 
tajemstvím jeho moci a zdaru. Miliony utiskovaných a pro
následovaných křestanů rádi se uchýlili do této země. Spojené 
státy náležejí mezi nejmocnější státy světa.“ (Gr. Kampf 508; 
am. vyd. 528)

10. Jak šelma mluvila v opaku svého zevnějšku? 
konec

„Mluvením národa myslí se činnost jeho zákonodárných a 
soudních mocí.“ (Spor. 271)

11. Co bude činiti? V. 12—14
„Šelma s dvěma rohy zřizuje obraz šelmě první. Je také 

nazýván obrazem šelmy. Abychom věděli, co jest obrazem, 
a jak bude učiněn, musíme pozorovali znamení šelmy samé, 
totiž papežství.“ (Gr. Kampf 511)

12. Co jest tomuto obrazu dáno? V. 15—17
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Pokrm v čas poskytuje konference Mor.-slez. sdružení 
v Mor. Ostravě ve dnech 12—15. srpna t. r.

Podstata zřízení
Co jest duchovním cizoložstvím? Jak. 4, 4

6. Čím byla žena opilá? Zjev. 17, 6; viz Dán. 7, 25
7. Co žena také představuje? Zjev. 17, 18
„Jak vhodně výrok „město to veliké, které má království 

nad králi země“, hodí se na papežský Rím. Dlouho vládli 
césarové z Říma nad zeměmi Evropy, západní Asie a severní 
Afriky. Když se přestěhovali do Cařihradu, Západořímská říše

„Zřekne-li se náš národ zásad své vlády a uzákoní-li ne
děli, bude to znamenati spojení protestantismu s papežstvím; 
nebude to nic jiného než oživení krutovlády.“ (Testim. V. 712)

13. Co jest zvláštním znamením odpadnuti od evangelia?
V jakém opaku je to ke znamení vlády Boži? V. 17; 
2. Alojž. 31, 13—17

„Znamení neboli pečeť Boží, zjevena jest v zachovávání 
soboty, jako památky stvoření Páně. Čti 2. Mojž. 31, 12. 13. 
Sobota jest znamením mezi Bohem a jeho lidem. Znamení 
šelmy jest opak toho, první den týdne.“ (Test. VIII. 117)

14. Jaká výstraha je dána lidem? Zjev. 14, 9—11
15. Jaké přednosti dostane se těm, kteří zvítězili nad 

šelmou, nad jejím obrazem i znamením? Zjev. 15, 2

9. úkol — 29. května 1937 — Z. s. 19. 54

Novodobý Babylon 
Symbol Babylona

1. Čím je Babylon představen? Zjev. 17, 3. 4
2. Co je napsáno na jejím čele? V. 5
3. Na čem žena seděla? V. 3. 1
4. Čeho jest žena v Písmě obrazem? Co znamenají vody, 

na nichž sedí? Oz. 3, 1; Zjev. 17, 1. 15
Necudná žena představuje církev odpadlou od evangelia. 

Představuje tedy falešnou církev, která se dožaduje přispění 
světské moci.
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Žena jest Babylon
9. Proč jest žena nazvána „Babylon veliký“? V. 5; Dan. 4, 

27; 2. Tes. 2, 4
10. Čím byla žena oděna? Zjev. 17, 4a
11. Co měla v své ruce? V. 4b
Kalichem nečistoty znázorněno jest její falešné učení, od

porující Písmu svatému.
12. Z čeho pili všichni národové? Zjev. 18, 3
13. Jaké ujištění je dáno o konečném vítězství nad Baby

lonem? Zjev. 17, 14

se rozpadla, činili si pak biskupové římští nárok na město 
Rím a země v Itálii. Postupné pak papežové rozšiřovali svou 
svrchovanost nad ostatními krajinami Evropy, až konečně do
spěli tak daleko, že ustanovovali a sesazovali krále. (Keenans 
Doctrinal Cat. 162)

8. Čí podpory požívá žena? Jak dlouho? V. 3. 12. 13
Církev papežská vždy byla podporována a chráněna svět

skou mocí. Stal-li se jeden král nevěrný církvi, obrátila se 
o pomoc k druhému. Mnohá z válek středověku byla přímo 
způsobena církví. Deset králů a nadvláda papežská vyrůstali 
v dějinách zároveň.

10. úkol — 5. června 1937 — Z. s. 20. 02

Pád Babylona 
Jeho pád

1. Jakým obrazem je trojandělské poselství opakováno? 
Zjev. 18, 1

2. Jak zní poselství tohoto anděla? V. 2
3. V jakém vztahu je to k poselství ze Zjev. 14, 8?
Poselství o pádu Babylonu, jak je zvěstoval druhý anděl, 

jest opětováno s dodáním o všech porušenostech, které se od 
r. 1844 vloudily do církví. Dílo tohoto anděla přichází v pravý 
čas, aby se připojilo k poslednímu velikému dílu poselství 
třetího anděla, když se zesiluje v hlasité volání. Lid Boží bude 
tím připraven, aby obstál v hodině pokušení, která má brzo 
přijití na něj.“ (Zkušenosti 238.)
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4. Proč tak mnozí lidé náležeti budou Babylonu? Zjev. 18,3 
„Při každém zavrhnutí pravdy mysl lidu se více zatemní,

jejich srdce se více zatvrdí, až na konec uvázne v nevěrecké 
neústupnosti. Nedbajíce výstrah, jež Bůh dal, budou dále po
šlapávat! přikázání, až budou svedeni k tomu, aby pronásle
dovali ty. kdož desatero mají za posvátné. Opovržením jeho 
slova i jeho lidu jest Kristus za nic pokládán.“ (Spor. 367)

5. Jak se zjevuje vliv Babylona? Zjev. 14, 8b
„Vyjděte z něho, lide můj“

6. Jaká výzva zaznívá upřímným? Proč? Zjev. 18, 4
Toto poselství zdálo se jakýmsi dodatkem k poselství 

třetího anděla, připojujíc se k němu, podobné jako půlnoční 
volání připojilo se k poselství druhého anděla v r. 1844. Sláva 
Boží spočívala na trpělivě očekávajících svátých a oni zvěsto
vali bez bázně poslední slavnostní poselství a pád Babylona. 
Oni vyzývali lid Boží, aby vyšel z Babylona, aby ušli jeho 
hroznému soudu.“ (Zkušenosti 238)

7. Jaké zásady o styku se světem je zde použito? V. 4:
2. Kor. 6, 14—18

Rány je postihnou
8. Na které rány je ve Zjev. 18, 4 poukazováno? Zjev. 16, 

1—II
9. Kdy přijdou tyto rány na Babylon? Zjev. 18, 6. 7
Ve chvíli největší důvěry v sebe přijde na ně hněv Boží. 

Doba vítězství Babylona je také dobou jeho zkázy. Rychle je 
postihne soud Boží.

10. Jak dlouho budou trvati rány? V. 8
Použijeme-li prorockého měřítka den za rok (Ezech. 4, 6), 

je to doba jednoho roku.
11. Jak se k osudu Babylona zachovají králové a kupci? 

V. 9—19
12. Kdo je povzbuzen k jadosti? V. 20

Ophié zničení Babylona
13. Čeho použil anděl k ukázání úplného zničení Babylona?

V. 21
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Tento obraz začíná vylitím posledních ran a cele dokonán 
jest po uplynutí tisíci let. Zjev. 20, 10.

14. Jak je vylíčen osud Babylona? Zjev. 18, 22. 23
15. Co bylo v Babylonu nalezeno? Jak je vinen krvi 

zabitých na zemi? V. 24
Životem Ježíšovým v těle bylo národu židovskému uděleno 

plné světlo. Přece však chovali vražedné myšlenky, a proto 
jim Pán Ježíš pravil: „Aby přišla na vás všeliká krev spra
vedlivá. vylitá na zemi, od krve Ábele,“ až do té doby. Tak je 
to i v poslední době s církví odpadlou od evangelia.

11. úkol — 12. června 1937 — Z. s. 20. 08 

Večere svatby Beránkovy 
Svatba Beránkova

1. Co Jan slyšel po zavrženi Babylona? Kde byl onen 
veliký zástup? Zjev. 19, 1

„Stojíme na prahu dne, kdy tajemství Boží mají bytí zje
vena a všecky jeho cesty ospravedlněny, kdy spravedlnost, 
milosrdenství a láska bude základem jeho trůnu. Až budou 
ukončeny všecky věci světa a svati shromážděni domů, naším 
prvním předmětem bude píseň Mojžíše, služebníka Božího; 
druhým předmětem bude píseň Beránkova, píseň o milosti a 
vykoupení. Tato píseň bude se nebesy ozývati vždy zřetelněji 
a vznešeněji.“ (Testim. to Min. 433.)

2. Co vykoupeni svati pravili o soudu Božiin nad Baby
lonem? V. 2

Kdo by mohl tak dobře posouditi spravedlnost Božího 
rozsudku v hrozném soudu nad bezbožnými, jako ti, kteří pro
šli dobou soužení.

3. Jak Jan vyličuje radost v nebi? Proč je radost tak 
veliká? V. 6. 7

4. Jaký jest oděv nevěsty? V. 8
5. Co jest praveno o těch, kteří jsou povoláni k večeří 

svatby Beránkovy? V. 9
„Brzo uslyšeli jsme opět jeho milostný hlas, který pravil: 

Pojďte, lide můj. přišli jste z velikého soužení, činili jste mou
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Svatební roucho
11. Co se stalo, před velikou večeři? Mat. 22, 11; Zjev.

14, 6. 7
Pohledění na hodovníky jest vhodným obrazem vyšetřu

jícího soudu před večeří svatby Beránkovy.
12. Co jest připraveno pro každého hosta? Jak je to také 

ukázáno? Izai. 61, 10; Řím. 3, 25. 26
13. Jaké zkušenosti jest zapotřebí k účasti na večeři Be

ránkově? Zach. 3, 3—7
14. Kdo vejde s ženichem na svatbu, až přijde, Mat. 25, 10

vůli, pro mne jste trpěli, pojďte k večeři, a opáši se. budu vám 
sloužiti.“ (Zkušenosti 15)

Podobenství Pána
6. Jaké podobenstí, vztahující se na 

pravoval Pán Ježíš? Mat. 22, 1. 2
Toto podobenství došlo svého použiti v poselství k židům 

a později k pohanům. Mnohem více však splňuje se v našich 
dnech, krátce před večeři svatby Beránkovy.

7. Co zaznělo, když byly učiněny přípravy? Jaký byl vý
sledek pozvání? V. 3

Jako tehdy, tak i nynější vyznavači křesťanství málo jsou 
hotovi uposlechnouti pozvání.

8. Co znovu a vždy důrazněji zaznívalo, čím více se blížila 
doba konce? V. 4

9. Co bylo uváděno jako omluva, že nemohou uposlech
nouti pozvání? V. 5. 6: Luk. 14, 18—20

Lidé jsou velmi zaujati věcmi časnými. Jejich pozornost 
i úsilí jest věnováno zisku, obchodu, dosažení vědění, cti a 
moci, ale velmi málo času jest věnováno anebo vůbec není 
dbáno naléhavého volání: „Pojďte, všecko jest hotovo.
slova slavnostně zaznívají nám a vybízejí nás ku přemýšleni.

10. Kdo potom měl býti pozván? Jak naléhavé to bylo?
Mat. 22, 9. 10; Luk. 14, 23

Poslední pozvání zaznívá na cestách a za ploty. Pozoru
hodné jest, že největší žeň duší nyní jest daleko od středisek 
světových. Hosté přijímají pozvání. Jejich počet bude brzy 
naplněn.

tuto událost, vy-



12. úkol — 19. června 1937 — Z. s. 20. 11

Zásady náboženské svobody 
Bohovláda Židů.

1. Kdo byl vlastním králem v starém Izraeli? Jak je tento 
způsob vlády nazýván? Soud. 8, 23; 1. Sam. 12, 12

I když Gedcon zvítězil, trval na tom. že jenom Bůh jest 
králem svého lidu. V té době měl starý Izrael theokracii čili 
bohovládu.

2. Kdy a kde byl Izraeli dán zákon Boží? 2. Mojž. 20, 
1—17; 5. Mojž. 10, 1—5; Joz. 8, 30—32

První zákon, deset přikázání, jest zákon mravní. Žádná 
moc státní nemůže od svých poddaných požadovati, aby byli 
poslušní těchto předpisů. Žádná moc světská nemůže při
kazovali: „Nepožádáš!“

„Podle naučení, daných Mojžíšovi, byl na hoře Ebai po
staven mohutný pomník z kamene. Na těchto kamenech byl 
pak napsán zákon — a to nejen deset slov, která mluvil Ho
spodin na hoře Sinai, a jež byla napsána na deskách kamen
ných, nýbrž také zákony, které Mojžíš napsal do knihy.“ 
(Patr. a pror. 507, am. vyd.)

3. Jak lid vyjádřil pohotovost uposlechnutí zákona Bo
žího a uznati Jej za svého Pána? 2. Mojž. 19, 7—9

4. Co Bůh slíbil z Izraele učiniti? V. 5. 6

Každý opravdu obrácený jest očištěn od svých hříchů a 
oděn rouchem spravedlnost Kristotvy. On se mu sístále modliti 
a denně nechati působiti Ducha svátého ve svém životě. Olej, 
symbol Ducha svátého, musí býti udržován hořící. V tom 
záleží příprava.

4. Co Bůh slíbil z Izraele učiniti? V. 5. 6
5. Co bylo prvním krokem k odpadnutí od Boha? 1. Sam.

8, 6. 7 " •'*__ -*
Izrael byl varován před následky, jaké by jim přivodil 

pozemský král; oni však pohrdli radou Boží. Saul, jejich 
první král, zřekl se Boha a jeho zákona. Pozdější králové 
Izraelští smlouvou s pohanskými králi a jejich modloslužbou 
se poskvrnili tak, že Bůh je vydal pohanským národům.

c Z . :
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dlouho
Jiné

, v. Poslední rozhodnuti
11. Co zamýšlí satan s ostatky církve? Zjev. 12, 17
12. Jak na konec mluvili bude šelma s dvěma rohy? Čí 

moci použije? Zjev. 13, 11. 12
Zde nám proroctví ukazuje moc, která velmi < 

zbraňovala svobodě přesvědčení, smýšlení i mluvení, 
moci, které následovaly jejího příkladu, budou rovněž utisko- 
vati. Provozují všelikou moc první šelmý. Společně se vzdají 
zachování náboženské svobody a vrátí se k utlačování dřívěj
ších dob.

13. Co bude zákonem vynucováno? V. 16. 17

Rozluka církve a státu
Co Kristus pravil o svém království? Jan 18, 36

8. Jakou dvojí povinnost uložil Kristus svým následov
níkům? Mat. 22, 21 ;

V jakém smyslu jsou zákonodárci služebníky Božími 
k dobrému? Čím jsou jim křesťané povinni? Rim. 13,

Opravdový křesťan bude poshišen zákonu své země, po
kud nejsou v rozporu se zákonem Božím. Bude dávati daně 
a plniti všecky své povinnosti.

10. Jaké stanovisko zaujme křesťan ve zvláštních zkouškách 
víry? Skt. 4, 19. 20; 5, 29

Je-li křesťan oloupen o osobní práva a přednosti, může se 
dožadovali urovnáni. Pak-li by od něho bylo žádáno, aby 
činil něco, co by bylo proti zákonu Božímu, pak musí zťistati 
věren přikázáním Božím. Bible a dějiny církve křesťanské 
dávají nám pozoruhodné příklady věrnosti k Bohu, i když 
hrozilo vězení, utrpení nebo smrt.

6. Jak prorok vyličuje svržení národa židovského? Kdy 
zase bude zřízena vláda Boží? Ezech. 21, 26. 27; Luk. 
1,31—33; Mat. 25, 31 z • X "

Nabuchonodozor svrhl korunu z hlavy Sedechiášovy. Po
tom bylo království třikrát podmaněno. Rim zničil stát ži
dovský dokonale. Nová bohovláda bude zřízena příchodem 
Pána Ježíše, který jediný má právo vládnouti.
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13. úkol — 26. června 1937 — Z. s. 20. 13

Poslední boj
Boži soudy na zemi

1. Jaká výzva zaznívá v posledním boji dějin světa?
Zjev. 13, 14. 15; 14, 9. 10

„Lid Boží i svět iná před sebou velikou krisi. Největší 
boj všech dob jest před námi. Před našimi zraky splňuji se 
předpovědění prorocká.“ (Test. V. 711)

2. Co nechává Bůh přijíti na zem pro všeobecné odpad
nuti od evangelia? Izai. 24, 1—6

Nikdo z lidí nebude moci říci, že dříve byla země tak 
pustošena suchem, záplavami a rozličnými bouřemi. Hlad, 
zemětřesení a války ničí miliony lidí a uvádí do velikých 
utrpení.

3. Proč přicházejí soudy Boží na svět? Izai. 26, 9b; Ezech.
18, 23

4. Kdo byl v dřívějších dobách obviňován z příčin ne
štěstí? 2. Tim. 3, 12

„Tato pronásledování, která začala asi v době mučednické 
smrti Pavlovy, trvala po staletí s větší nebo menší zuřivostí. 
Křesťané byli nesprávně obviněni z nejhorších zločinu a pro-

14. Co jest povinností církve při takovémto poznání zásad? 
Izai. 60, 1. 2

„Vidíme-li znamení blížící se zkázy, jest naší povinnosti 
probuditi se a povstati ku práci. Nechť není nikoho, kdo by 
chladnokrevně očekával zlo, těše se myšlenkou, že toto dílo 
musí jiti kupředu, poněvadž tak to bylo předpověděno, a že 
Pán chránili bude svůj lid. Zůstáváme-li v nečinnosti, abychom 
zachovali svobodu svědomí, nekonáme vůli Boží. Měli bychom 
se opravdové a horlivě modliti k Bohu, aby toto nebezpečí 
bylo zadrženo, dokud nebudeme moci dokončili dílo, které tak 
dlouho bylo zanedbánáváno. Kéž bychom se více a opravdo
věji modlili a pracovali v souladu s našimi modlitbami.“ (Te- 
stim. V. 713)



ž. 11, 1

Tiskl R. Polák a syn, Brno

hlasováni za původce velikých neštěstí..-.. Poněvadž se stali 
předmětem všeobecné nenávisti a podezírání, byli vždy poho
tově udavači, aby za odměnu zradili nevinného. Křesťané byli 
odsuzováni jako buřiči proti vládě, jako nepřátelé náboženství 
a hlíza společnosti.“ (Spor 27. 28)

Věrnost věřících
5. Ukaž shodu zkoušky Daniele a jeho společníků se 

zkouškou, jakou musí zakusili ostatky lidu Božího. Dan. 
3 a 6 kap.

„Nařízení Nabuchodonozorovo bylo proti druhému přiká
zání.... Příkaz Dariův byl v rozporu s prvním přikázáním. 
První nařízení znamenalo klaněti se modle; druhé zakazovalo 
uctívati pravého Boha.“ (Testim. I. 353)

6. Jak všeobecné bude nařízení ku přijeti znamení šelmy?
Zjev. 13, 16

7. Jak budou všichni nuceni ke svěceni neděle? V. 17
Poslední rozkaz a jeho následky

8. Jaký rozkaz bude konečně vydán proti všem, kteří 
jsou poslušní Boha? V. 15 poslední část

9. Co lid Boží potom bude činili? Izai. 26, 20;
10. Proti komu se postaví moci zemské? Jaký bude konec?

Zjev. 17, 14; 2. Tes. 1, 7—10
Konečné vítězství

11. Kde potom prorok viděl svaté a co zpívali? Zjev. 15,

12. Co učiní Bůh, než přijdou poslední soudy na svět? Mal.
4. 5. 6

„Pán nebes nedopustí své soudy na svět, dokud nepošle 
své posly, aby jej varoval. Neukončí dobu zkoušky, dokud 
poselství nebude určitěji zvěstováno. Zákon Boží musí býti 
zveleben a jeho požadavky musí býti ukázány v pravém světle, 
aby se lidé mohli rozhodnouti pro pravdu nebo proti ní. Přece 
však dílo bude v spravedlnosti ukráceno. Poselství o spravedl
nosti Kristově má zazníti do všéch končin světa, aby Pánu 
byla připravena cesta. To jest sláva Boží, která ukončuje dílo 
třetího anděla.“ (Test. VI. 19; Zeug. I. 121)

13. Co spravedliví řeknou po skončení boje? Žalm 119, 71


