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POŽEHNÁNÍ DENNÍHO STUDIA

„Kdo vírou přijímá Slovo Boží, přijímá život a 
charakter Boží. Každé semeno přináší užitek podle 
svého druhu. Rovněž tak nepomíjitelné semeno 

- Slova Božího, přijaté vírou, vydá charakter a život, 
který se podobá charakteru a životu Božímu.“

„Cena Bible roste s poznáním jejího obsahu.“
„Bůh chce zjevit vzácné pravdy svému hlado

vějícímu lidu; tento lid pozná, že Kristus je jeho 
osobní Spasitel. Živí-li se jeho Slovem, záhy zjistí, 
že ono je Duch a Život. Toto Slovo zničí přirozenou, 
zemskou podstatu a udělí nový život v Kristu 
Ježíši.“

„Zanedbání Slova Božího znamená vyhladovění 
duše.“
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RADA, KTEROU PÁN JEŽÍŠ UDÍLÍ 
SVÉ CÍRKVI VE VŠECH DOBÁCH
Zlatý verš: Zj.1,3.
Úvod: Jestliže lid Boží čte knihu Zjevení a rozumí jí, 
bude bohatě požehnán a odměněn. Odměnou bude 
duchovní probuzení. Bude-li čtena spolu s knihou 
Danielovou, božské světlo z nebe osvítí její stránky. 
,,Porozumíme-Ii, co tato kniha pro nás znamená, 
nastane mezi námi veliké probuzení a mezi věřícími 
nastane zcela jiná náboženská zkušenost. Bude jim 
dopřáno pohledět do otevřených bran nebe. Jejich 
srdce i duch budou ovlivněny tím charakterem, 
který musí nabýt všichni, kdo se chtějí těšit po
žehnání, které bude darováno všem lidem Čistého 
srdce.“ EGW

VIDĚNÍ O SLÁVĚ KRISTOVĚ

1. Kdo je zjeven v poslední knize Bible? Zj.l,la.
Ěecké slovo apokalypsis znamená odhalení, zjevení, 
sejmutí roušky, která přikrývala tajemství. V knize 
Zjevení je nám podán celkový obraz o slávě Kris
tově, obraz o joho povýšení, o jeho božské prozře
telnosti, o jeho církvi a o jeho slavném příchodu. 
,,Kniha Zjevení odhaluje světu to, co bylo, co je a 
bude. Je dána k naučení nám, žijícím před přícho
dem Kristovým. Měla by proto být studována 
s bázní a úctou.
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POSELSTVÍ SBORŮM V EFEZU 
A VE SMYRNĚ

6. Jak je znázorněn Kristův poměr k církvi na 
zemi? Zj.l,13.20; 2,1.

„O Kristu se praví, že se prochází uprostřed sedmi 
zlatých svícnů. Tím je znázorněn jeho vztah ke 
sborům. Je ve stálém spojení se svým lidem. Zná 
skutečný stav svých dítek. Pozoruje jejich vztah,

Pán sám zjevil svému služebníku Janovi tajemství 
knihy Zjevení a přikázal, aby ji všichni četli jako 
knihu otevřenou, v níž jsou odhalena všechna ta
jemství.“ EGW

2. Co je zaslíbeno těm, kteří čtou slova této knihy, 
slyší a zachovávají je? Zj.l,3.

3. Komu bylo Zjevení určeno? Zj.1,4.11.
„Jména sedmi sborů mají symbolický význam se 
zřetelem na církev v různých obdobích křesťan
ského věku. Číslo sedm znamená něco úplného a 
znázorňuje poselství, sahající až do konce času, 
zatím co použité symboly zjevují stav církve 
v různých obdobích světových dějin.“ EGW

4. Jak popisuje Jan příchod Kristův? Zj.1,7.
5. Ve který den měl Jan vidění? v.10.

„Pán slávy se zjevil vyhnanému Janovi v den so
botní. Jan považoval tento den v době svého po
bytu na Patmosu za právě tak svátý, jako když ká
zal v judských městech a vesnicích. Přivlastfioval 
si vzácná zaslíbení, která se týkají tohoto dne.“ 
2.M.20,8—11; Iz.58,13; Mar.2,23-28. EGW
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jejich zbožnost a oddanost. Ačkoliv je nejvyšším 
knězem a prostředníkem v nebeské svatyni, je zde 
ukázán jako ten, který kráčí mezi svými sbory na 
zemi. S neúnavnou bdělostí a neustálou péčí pozo
ruje, zda pochodeň některého jeho strážného ne
hasne. Kdyby svícny byly ponechány jen lidské 
péči, pak by plápolavý plamen brzy dohořel a zhasl. 
Avšak Kristus jo skutečným strážným domu Páně 
a pravým ochráncem síní chrámových. Jeho ne
přestávající péče a udržující milost jsou zdroji ži
vota a světla.“ EGW

7. Zn co byl sbor v Efezu pochválen a jaká rada mu 
byla dána? Zj. 2,1 — 7.

„Sbor v Efezu se z počátku vyznačoval dětskou 
prostotou a vroucností. Věřící vážně usilovali být 
poslušní každému slovu Božímu a svým obcováním 
zjevovali upřímnou lásku ke Kristu. Členové sboru 
byli jednotní ve smýšlení i jednání. Láska ke Kristu 
tvořila zlatý řetěz, který je spojoval. Ale nevy
drželi. Opustili tu první lásku. Búh ve svém milo
srdenství však nechce nechat- sbor v jeho odpadlém 
stavu. Svým neobyčejně něžným poselstvím zje
vuje mu svou lásku a touží po tom, aby vykonal své 
poslání pro věčnost. Napomíná jej slovy: Pamatuj 
tedv, z jaké výše jsi spadl. Kaj se a čiň dřívější 
skutky.“ EGW

8. Kterým zaslíbením posilnil Pán sbor vo Smyrně? 
Zj.2,8—10.

Smyrna znamená „myrta“. Potřená myrta šíří 
sladkou, příjemnou vůni a znázorňuje vhodně 
apoštolskou církev, procházející těžkými zkouška
mi. Zejména 10 let vlády císaře Diokletiana 
(303—313) bylo dobou krvavého, krutého pro
následování.



64

POSELSTVÍ SBORŮM V PERGAMU 
A TYATIRÁCH

POSLEDNÍ SBOR - LAODICEA
13. Jaký je stav a smýšlení v Laodicci? Zj.3,14—17. 
,.Kdybys byl studený, byla by naděje, že se obrátíš. 
Přepáše-li se někdo samospravedlností místo spra-

POSELSTVÍ SBORŮM V SARDÁCH 
A FILADELFII

11. Jaké nedokonalosti byly vytknuty věřícím v Sar- 
dóeh a co bylo zaslíbeno věrným? Zj.3,1 —6.

12. Co otevřel Pán sboru ve Filadelfií a o čem jej 
ujistil? v.7.8.10—12.

9. Jaké těžkosti měl sbor v Pergamu? Co bylo za
slíbeno vítězi? v.12—17.

„Církev byla svedena k tomu, že hledala přízeň a 
pomoc u mocných tohoto světa, aby si zajistila po
zemský zisk a světskou slávu.“ EGW
10. Jaké poselství posílá Syn Boží sboru v Tyatirách? 

v.18—20.24—29.
„A pak začalo 1260 let papežského útisku, předpo
věděného v proroctvích Danielových a ve Zjevení. 
Křesťané se museli rozhodnout, zda se chtějí vzdát 
své čistoty a přijmout papežské obřady, či tráviti 
život v žalářích nebo podstoupit smrt v mučírnách 
pod sekerou katovou, nebo být upáleni. Po staletí 
církev Kristova nalézala útulek v ústraní a skrý
ších. Prorok praví: A žena utekla na poušť., kdež 
měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili 
za dnů 1260.“ EGW
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vedlností Kristovou, je klam tak těžko poznatelný 
a samospravedlnost tak těžko odložitelná, že lze 
dotyčnému sotva pomoci. Postavení neobráceného, 
bezbožného hříšníka je příznivější než 
člověka samospravedlivého.“ EGW

Zlatý verš: Zjev.5,12.
Úvod: V páté a šesté kapitole Zjevení je vylíčena 
Kristova služba v prvním oddělení nebeské svatyně. 
„Když apoštolu Janovi bylo ve vidění dopřáno po
hledět na chrám Boží v nebi, viděl tam sedm ohni
vých pochodní, hořících před trůnem. Zde bylo 
proroku dovoleno shlédnout první oddělení nebeské 
svatyně.“ EGW

14. Jak povzbuzuje Pán sbor v Laodiccl? v.18 — 21; 
Iz.55.1; Jan 14,6.

„Zde nabízené ohněm přečištěné zlato je víra a 
láska. Bílý šat je čistý charakter. Je to Kristova 
spravedlnost, která je dána hříšníku. Je to oděv 
tkaný na nebeském stavu, který lze získat toliko od 
Krista za život ochotné poslušnosti. Mast na oči je 
ona moudrost a milost, pomocí které rozlišujeme 
zlo od dobra a můžeme poznat hřích v každém 
zastření.“ EGW
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4. Koho viděl Jan okolo trůnu? Zj.4,4a.'(Všimněte 
si podobnosti této scény u Dan.7,9.10.)

5. Jak byli starci oblečeni? Zj.4,4b; 19,8.
6. Při které příležitosti vstoupila do nebe skupina 

lidských bytostí? Mit.27,52.53; Eť.4,b.
(Srovnej Zj.5,8—10.)

,,Pátá kapitola Zjevení měla by být pečlivě studo
vána, jelikož je neobyčejně důležitá pro ty, kteří 
jsou činni v díle Božím v poslední době. Mnozí se 
dali oklamat. Neuvědomují si, co se bude díti na 
zemi. Kdo jasně nevidí, kam hřích zavede, velmi se 
klame. A kdo se zcela rozhodně nezmění, bude na
lezen lehký při vynesení soudního výroku nad syny 
lidskými.“ EGW

1. Co mělo být ukázáno Janovi po promluvení ne
beského hlasu? Zj.4,1.

Zde nejde o dveře vedoucí do nebe, nýbrž o dveře 
v nebi, t. zn. v nebeské svatyni, neboť vykoupení 
a soud se zde úzce prolínají.

2. Která nebeská scéna se objevila před zraky pro
roka? v.5.6.

3. Jak je vylíčena božská bytost na trůně? v.3.5. 
(Srovnej l.M.9,13.)

,, Jako duha na oblacích vzniká spojením slunečního 
světla s deštěm, tak duha okolo trůnu znázorňuje 
spojení síly milosti a spravedlnosti.“
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8. Jak jsou vylíčeny čtyři bytosti na každé straně 
trůnu? Zj.4,6—8.

V původním překladu je místo slova „zvířata“ 
slovo „zoa“, což znamená tolik jako „živoucí.“ 
Slovo „zvířata“ mělo být tedy přeloženo jako „ži
voucí bytost“. Zde je právě zdůrazněn důležitý 
prvek života, který je společný veškerému živému 
světu.

9. Jak lze srovnat vidění Janovo s viděním proroka 
Ezechiele? Ez. 1,5—14; 10,1 — 15.

10. V Čem spočívá klanění se čtyř živoucích bytostí? 
Zj.4,8—10.

7. Co zvlášť chválili svati, kdvž se klaněli Bohu? 
Zj.4,10.11.

„Povinnost uctívání Boha je založena na skuteč
nosti, že on jo Stvořitelem a že jemu vděčí všechny 
ostatní bytosti za svou existenci. A kdekoli se 
v bibli vyskytuje jeho požadavek cti a vzývání nad 
pohanské bohy, vždy se uvádí též jeho tvůrčí moc. 
Svaté bytosti, uctívající Boha v nebi, zdůvodňují 
svou chválu slovy: „Hoden jsi, Pane, vžiti čest, 
slávu a moc, poněvadž jsi stvořil vesmír.“ EGW

„Veškerá nebesa očekávala chvíli vítězného vejití, 
kdy Pán Ježíš měl vstoupit ke svému Otci. Andělé 
přišli, aby přivítali Krále slávy a aby jej s plesáním 
provázeli do nebe. Když Pán Ježíš požehnal své 
učedníky, byl od nich vzat do nebe. Když vstu
poval vzhůru, následovalo jej množství zajatých, 
tj. těch, kteří byli vzkříšeni v době, když Pán vyšel 
z hrobu.“ EGW
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„Anděl mi ukázal ty, kteří dnem i nocí nepřestávají 
volat: ,Svatý, svátý. Pán Bůh všemohoucí!4 Anděl 
mi pravil: ,Je to ustavičné opakování a přece je 
tím Bůh uctíván.4 I když vypravujeme vždy totéž, 
přece to ctí Boha a svědčí, že jsme citliví pro jeho 
dobrotu a milost.“ EGW
Pozorujte podivuhodnou shodu při vzývání Čtyř 
bytostí a 24 starců!

11. Co zdánlivě znemožnilo Janovi učinit ve vidění 
další pohled do budoucnosti? Zj.5,1— 4.

12. Kterým dvojím symbolem je znázorněna jediná 
bytost vesmíru, která může otevřít knihu, neboť 
to odpovídá její zkušenosti i povaze? v.5.6.

„Spasitel je představen Janovi obrazy „lva z kmene 
Judova“ a „Beránka, který stojí jako zabitý“. 
Tyto obrazy představují všemocnou sílu a sebe- 
obětující lásku. Lev z Judy, nadmíru hrozný proti 
odpůrcům své milosti, bude pro poslušné a věrné 
Beránkem Božím. Sloup ohnivý zvěstující hrůzu a 
hněv přestupníkům zákona Božího, je pro ty, kdo 
zachovávají přikázání, znamením světla, milo
srdenství a osvobození. Rámě schopné rozdrtit od
bojníky je také dosti silné vysvobodit věrné.“ EGW

13. Který symbol znázorňuje modlitby svátých?
Zj.5,8. (viz také 8,4.)

„Mezi těmi cherubíny byla zlatá kadidelnice a když 
ve víře přinášené modlitby svátých vystupovaly 
k Ježíši, předkládal je svému Otci. Vůně zápalů 
vystupovala z oltáře a byla jako dým v nej krás
nějších barvách. Když dým kadidla vystupoval
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DOBA PRVOKŘESŤANSKÁ

1. Kdo Jedině byl hoden otevřít pečeti? 
Zj.5,2.5—7; 6,1.

2. Jaké obrazy se zjevily při první pečeti? v.2.

Zlatý verš: Zjev.5,9.
Úvod: Sedm pečetí představuje události náboženské 
povahy a skýtá pohled do církevních dějin křes
ťanského věku až do příchodu Krista. Když pečeti 
byly rozlomeny a obsah knihy přišel na světlo, 
viděl Jan děje, které se měly stát v budoucnu na 
této zemi.

k Otci, přicházela veliká sláva od trůnu k Pánu 
Ježíši. Od něho se rozlévala nad těmi, jejichž mod
litby vystupovaly k nebesům.“ EGW
14. Jak oslavuje celý vesmír obětního Beránka Bo

žího? Zj.5,11 —14.
„Boj je ukončen. Soužení a spory skončily. Celým 
nebem zaznívá ozvěna vítězných písní, když vy
koupení připojí své hlasy k radostnému zpěvu: 
„Ho len jest Beránek zabitý vžiti moc i bohatství, 
moudrost i sílu, čest i požehnání!“ EGW
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Bílý kůň znázorňuje čistotu a vítězství. Jezdec je 
korunován, a v boji táhne od vítězství k vítězství. 
Zde máme podivuhodný obraz vítězného tažení 
evangelia v prvním století křesťanského věku.

Co viděl Jan, když byla otevřená pečeť druhá? 
v.3.4.

4. Jaký obraz se naskytl Janovi při otevření pečeti 
třetí? v.5.6.

Zde vidíme koně vraného. Jaký rozdíl v barvě mezi 
prvním a tímto třetím koněm! V této době církev 
upadla do duchovní a mravní temnoty. Bylo to 
proto, že se připodobňovala pohanství. Nastal hlad 
po slově Božím. Ústní podání a nauky církevních 
otců nastoupily místo Písma svátého. Církevní 
otcové se stávali vždy větší autoritou. Z tohoto fa
lešného náboženského systému se později vyvinulo 
papežství.

5. Jaký hlas bylo slyšet od tčehto bytostí? v.6.
G. Jakou barvou se vyznačoval kůň čtvrtý a jaká 

moc byla dána jeho jezdci? Zj.6,7.8.

7. Jaký pozoruhodný obraz se naskytl Janovi po 
otevření pečeti páté? Zj.5,9.10.

„Jako kdysi krev Ábelova volala ze země, právě 
tak volají z hrobů, z hlubin moře a z klášterních 
kobek hlasy mučedníků: „Jak dlouho ještě, Pane 
svátý a pravdivý, nebudeš souditi a mstí ti naší krve 
na obyvatelích země? EGW



PŘÍCHOD KRISTŮV

71

12. Co nastalo v nebi při otevření sedmé pečeti? 
Zj.8,1.

Jelikož andělé neustále chválí Boha, lze si sotva 
představit v nebi mlčení. Tato doba ticha nastane 
pravděpodobně, když se Kristus se všemi anděly 
odebere na zem. Mat.25,31. V tom lze vidět důvod, 
proč v nebi zavládne na krátký čas mlčení.
13. Jakými pocity budou hříšníci naplněni při pří

chodu Ježíše Krista? Zj.6,15—17; Mat.24,30.
„Ti, kteří pohrdali zákonem Božím a šlapali po krvi 
Kristově, králové země i knížata, i bohatí a úřed
níci a mocní, budou se skrývat v jeskyních a v ska
lách hor a budou volat: Padněte na nás a skryjte 
nás před hněvem toho Beránka!“ EGW

14. Jak uvítá Krista připravený Boží lid? Iz.25,8.9.
Srovnej 1.Koř. 15,54; l.Tes.4,16.17.

8. Kdy budou oni svědkové odměněni? v.11;
Žid.11,39.40; l.Tes.4,16.17.

„Příchod Páně byl ve všech dobách nadějí jeho 
věrných následovníků. Uprostřed utrpení a pro
následování byla naděje na příchod Spasitele po
silou a povzbuzením.“ EGW

9. Která neobyčejná událost vyznačuje otevření 
Šesté pečeti? Zj.6,12a.

10. Která pozoruhodná znameuí byla viditelná na 
nebi? Zj.6,12b.

11. Co se z tolioto proroctví ještě nenaplnilo? v.14.
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Zlatý verš: Zj.7>17.
Úvod: Dítkám Božím budo vložena pečeť na jejich 
čela. Zde nejde o viditelnou pečeť nebo znamení, 
nýbrž o upevnění v pravdě. Jakmile budou dítky 
Boží zapečetěny a připraveny na tříbení, pak také 
toto tříbení přijde. Ve skutečnosti již započalo.

ZADRŽENÍ VICHRŮ

1. Čí mocí jsou držány vichry při otevření sedmé 
pečeti? Zj.7,11.

Zde vidíme, jak Bůh zasahuje. Dopadáním soudů 
Božích zjevuje Pán, že drží svou ruku nad lidským 
konáním, jinak by civilisace sama sebe zničila. 
„Čtyři větry“ znamenají čtyři světové strany. 
Jer. 49,36. Větry samy znázorňují války nebo 
povstání. Dan.7,2; Jer.25,31 —34; 51,1.2.11. Dokud 
nebude lid Boží zapečetěn pro království Boží, ne
bude zlým mocnostem dovoleno vykonat jejich 
smrtelné dílo. Pečeť je známkou vlastnictví a 
ochrany. Zatím co se celý svět od Boha odvrací, 
jsou zde věrní, jimž Pán vtiskuje svou pečeť.

2. Které významné znamení následuje? Zj.7,2.
„Znamení nebo pečeť Boží se zjevuje také v zacho
vávání čtvrtého Božího přikázání. Pán dokonává 
své dílo. Celé nebe je v pohybu. Soudce celé země 
povstane, aby se zastal své autority. Pečeť Boží
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4. Co slyšel prorok v oné době a čím se vyznačují 
zapečetění? v.4; 14,1.5.

a) Mají zákon Boží v srdci. Ž.40,9.10.
b) Musí zjevovat povahu Ježíšovu.
c) Jsou bez poskvrny před Bohem — jako ucha

zeči o nebe.
d) Prokázali věrnost přikázáním staré i nové 

smlouvy.
e) Zvítězili nad šelmou a jejím obrazem. Zj.15,3.
f) Vidí jasně a zřetelně ohavnost hříchu.

5. Co viděl prorok, když zaslechl počet zapečetě
ných? Zj.7,4.9.

,,Co Jan nyní vidí, není počet 144.000, kteří jako 
žijící svati uvidí Ježíše, přicházejícího ve slávě, 
nýbrž vidí zde zástup vykoupených ze všech ná-

bude vtislmuta těm, kdo zachovávají přikázání 
Boží staré i nové smlouvy, zdráhají se přijmout 
znamení šelmy a klanět se jejímu obrazu.“ EGW

3. Jak dlouho mají andělé držet vichry a kde budou 
služebníci Boží zapečetěni? v.3.

„Čtvrté Boží přikázání bude v posledním velkém 
boji, jehož se účastní celý svět, velikou spornou 
otázkou. Lidé cenili zásady satanovy výše než zá
sady nebe. Každý bude postaven před veliké roz
hodnutí, zda chce přijmout znamení šelmy a její 
obraz nebo znamení živého a pravého Boha. Když 
stojíme na prahu věčnosti, co muže mít pro nás 
větší cenu, než abychom byli nalezeni věrní Bohu 
nebeskému? EGW
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6. Co zvolal zástup vykoupených velikým hlasem? 
v.10.

7. K řemu se cítili andělé puzeni, když viděli veliký 
zástup vykoupených? v.11.

„Po všechna staletí andělé pilné studovali podivu
hodný plán vykoupení a horlivě vedli duše z tem
noty ke světlu. Jaký div, že padli před trůnem a 
klaněli se Bohu, když v tomto velikém zástupu vy
koupených vidí vrchol uskutečnění Božího plánu.“ 
EGW

8. Kterými slovy jsou oslavovány vlastnosti Boží? 
v.12.

!). Co se otázal jeden ze starců? Zj.7,13.
10. Kterými zkušenostmi směli věrní projít? v.14.
„Věrní jsou účastníky utrpení Kristových; oni spolu 
s Kristem pracovali na plánu vykoupení a proto 
se s ním budou radovat když uzří, kolik duší získali 
pro království Boží.“ EGW
11. Jaká přednost bude dána vykoupeným? v.15.
„Bůh hledí něžně na ty, kdož zjevují tichého a po
korného ducha Kristova. Svět může na ně hledět 
s opovržením, avšak v jeho očích mají nesmírnou

ZKUŠENOSTI, PŘEDNOSTI A RADOST 
VYKOUPENÝCH

rodů a všech věků, kteří povstali ze svých hrobů 
při prvním vzkříšení, aby se shromáždili spolu se 
144.000 před trůnem Božím.“ EGW
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cenu. Nebeskými branami nevejdou pouze ti pilní 
pracovníci, plni zápalu a neustálé činnosti, ale též 
chudí duchem, kteří dychtí po Kristově ustavičné 
přítomnosti, pokorní srdcem, jejichž největší cti
žádostí je plnit vůli Boží. Budou mezi těmi, kdož 
umyli roucha svá a zbílili je ve krvi Beránka. Proto 
jsou před Božím trůnem a slouží mu dnem i nocí 
v jeho chrámě.“ EGW
12. Co nebudou muset nikdy více trpět? v.16.
13. Kterým platným zaslíbením pro vykoupené 

končí tato kapitola? v.17.
„Velký spor věků je ukončen. Hříchů a hříšníků 
není více. Celý vesmír je čistý. Jediný tep souladu 
a radosti buší veškerým stvořením. Od toho, jenž 
vše stvořil, plyne život, světlo a radost všemi říšemi 
nekonečného prostoru. Od nejmenšího prvku až po 
největší světy, všechno ve své nezastíněné kráse a 
dokonalé radosti hlásá, že Bůh jest láska.“ EGW

Zlatý v&rš: Zj. 10,11.
Úvod: Když se přivalí bouře Božího hněvu, obstojí 
jen ten, kdo se dal posvětit pravdou v lásce Boží.

OLTÁĚ PŘÍMLUVY
1. Jak byly přinášeny modlitby svátých před ne

beský trůn? Zj. 8,3.
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2. Jak projevují andělé zájem o modlitby věřících? 
v.4.

„Každý jednotlivý křesťan, rodiny a celá církev 
měly by myslit na to, že jsou s nebem úzce spojeny. 
Pán má o svou bojující církev na zemi zvláštní 
zájem. Andělé přinášejí dým kadidla a jsou hotovi 
k službám modlících se věřících, proto by měly po 
západu slunce v každé rodině vystupovat k nebi 
večerní modlitby, které mluví o zásluhách našeho 
Spasitele. Jen jeho krev je účinná. Jen ona může 
způsobit smíření našich hříchů. Jedině jeho krev 
nás může přivést blíže k Bohu a jedině jeho krev 
„snímá hříchy světa“. Každého rána i večera hledí 
nebe na věřící domácnosti, ve kterých se modlí 
k Bohu.“ EGW

„Dým kadidla, který stoupal vzhůru s modlitbami 
Izraele, představuje zásluhy Kristovy a jeho doko
nalou spravedlnost, která skrze víru bude připo
čtena jeho lidu. Před oponou svatyně svátých stál 
oltář věčné přímluvy, před svatyní pak oltář věč
ného, tj. ustavičného smíření. V předobrazech se 
měli přibližovat k Bohu s krví a kadidlem, které 
ukazovaly na velikého Prostředníka.“ EGW

3. Dojde někdy k ukončení služby na nebeském 
oltáři? v.5.

„Když Pán Ježíš vystoupil ze svatyně svátých, do
lehl jakýsi temný oblak na obyvatele země. Nebylo 
již přímluvce mezi hříšnými lidmi a Bohem. Dokud 
zde byl Pán Ježíš, měl lid přímluvce. Když však 
přestane působit jako přímluvce, má satan plné 
panování nad nekajícími lidmi. Jest nemožno, aby 
rány byly vylity pokud Pán Ježíš slouží ve svatyni. 
Když však jeho dílo bude ukončeno, přestane jeho
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7. Co mělo být ještě vykonáno na zemi po tomto 
trpkém zklamání? v.11.

úřad jakožto prostředníka, nebude tu nic, co by 
mohlo zdržet líně v Boží.“ EGW

4. Co měl Daniel učinit se svým proroctvím a co 
viděl Jan v ruce anděla? Dan. 12,4; Zjev.10,1.2. 
Srovnej Zj.22,10.

„Danielovi bylo souzeno, že jeho svědectví mělo 
zůstat zapečetěno až do poslední doby, kdy mělo 
být hlásáno poselství prvního anděla.“ EGW

5. Co zvěstoval anděl o času? Zj.10,5.6.
„Cas, o němž zde anděl mluví a přísahá při tom, 
není konec světových dějin ani doby milosti, nýbrž 
prorockého času, který předchází příchod Kristův. 
Znamená to, že lidem nebudou dána další poselství 
o určitém čase. Po tomto časovém úseku se ne
můžeme již více odvolávat na žádný prorocký čas. 
Dlouhý prorocký řetěz sahá do podzimu 1844.“ 
EGW

6. Před jakou trpkou zkušeností stáli ti, kteří ne
porozuměli významu proroctví Danielova? 
Zjev. 10,8.9.

„S velkou toužebností se modlili: ,Přijd, Ježíši, 
přijd brzy!1 ale On nepřišel. A vzít opět na sebe 
těžké břímě životních starostí a svízelů a snášet 
výsměch a pohrdání posměvačného světa, to bylo 
těžkou zkouškou víry a trpělivosti.“ EGW



DVA SVĚDKOVÉ

78

po Kr.

11. Jak svědčili lito dva svědkové po dlouhou dobu 
duchovu! temnoty a s jakým úspěchem? Zj.ll, 
3-6.

I

„Tito dva svědkové představují Písma Starého a 
Nového zákona. Po větší čas tohoto období zůstá
vali svědkové Boží v úkrytu. Moc papežská usilo
vala vyrvat lidu slovo pravdy a nastrojila falešné 
svědky, aby odpírali jejich svědectví. Přesto však 
pokračovali ve svém svědectví po celých 1260 let. 
V nejtemnějších dobách byli zde věrní mužové, 
kteří Slovo Boží milovali a horlili pro Boží čest. 
Těmto věrným služebníkům byla dána moudrost,

10. Jnk dlouho měli pohané, tj. nepřátelé pravdy, 
utiskovat pravou církev? v.2b.

Dvaačtyřicet měsíců a tisícdvěstěšedesát dní, před
stavují stejné období. Znázorňují pronásledování 
církve Kristovy Římem. 1260 let papežské nad
vlády začalo v r. 538 po Kr. a končí proto v r. 1798

„Nesmíme déle spát na půdě satanově, nýbrž mu
síme sebrat všechny své síly a využít každé před
nosti, kterou nás prozřetelnost vybavila. Poslední 
výstraha má být hlásána před mnohými lidmi, 
zástupy, národy a jazyky, k čemuž nám bylo dáno 
zaslíbení: „Hle, já s vámi jsem po všecky dny až 
do skonání tohoto věku.“ EGW

8. Kam byla obrácena pozornost věřících po zkla
mání? Zj.11,1.

9. Proč jim bylo přikázáno vynechat a neměřit před
síň chrámovou? v.2.
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moc a síla ke hlásání pravdy po celou tuto dobu.“ 
EGW
12. Jaké násilí bylo spácháno na těchto dvou svěd

cích na konci tohoto období? v.7 —12.
V r. 1793 vydalo francouzské národní shromáždění 
výnosy, kterým se zrušilo křesťanské náboženství a 
kterým byla zakázána bible. O tři a půl roku po
zději tatáž autorita vydala usnesení, kterým od
volala zmíněné výnosy a tím bylo Písmo svaté na
dále trpěno. V 19. stol, začaly vznikat biblické spo
lečnosti, které přispěly k tomu, že je dnes bible 
šířena téměř ve všech jazycích světa.

13. Co je zvěstováno v nebí při zvuku sedmého za
troubení? Zj.11,15.

O jeho příchodu mluvil Bůh ústy všech svých svá
tých proroků od počátku světa. ,,Království světa 
připadlo našemu Pánu a bude kralovati na věky 
věků.“
14. O čem svědčí významné události dějící se před 

našimi zraky? v.18.
15. Co pozoruhodného bylo lze vidět v nebeském 

chrámu? v. 19.
A ..otevřín jest chrám Boží“ a Jan hleděl za vnitřní 
oponu do svatyně svátých. Zde spatřil truhlu 
smlouvy. Tak ti, kteří zkoumali tuto otázku, našli 
nezvratný důkaz o jsoucnosti svatyně v nebi. 
Mojžíš vystavěl pozemskou svatyni dle vzoru, jenž 
mu byl ukázán. Pavel učí, že vzorem byla pravá 
svatyně, která jest v nebi. A Jan dosvědčuje, že ji 
spatřil v nebi. EGW
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Zlatý verš: Zj.12,11.
Úvod: Satan projevil strašný hněv proti Kristu 
a jeho církvi. Když byl satan vyvržen z nebe, po
kračoval na zemi v započaté vzpouře. Jelikož ne
mohl zničit Krista, vybíjí svůj hněv na církvi. Na 
konci doby soustředí svůj hněv na „ostatky“, které 
pokorně důvěřují Bohu a jsou poslušný všech jeho 
přikázání.

1. Kterým obrazem je zde znázorněna církev?
Zj.12,1.2. %

Žena Čistá znázorňuje pravou církev, Jer.6,2; 
Ef.5,25.32.
Církev odpadlá je představena ženou zpronevě
řilou. Ez. 23,2 — 4; Zj.17,3—6; 15,18.

2. Která moc je znázorněna drakem velikým? 
Zj.12,3.9.

Drak je satan, neboť popudil Heroda, aby zničil 
Spasitele. Jeho hlavním nástrojem v prvních křes
ťanských stoletích byla římská říše s převážně po
hanským náboženstvím, pomocí kterého vedl válku 
proti Kristu a jeho lidu. Proto drak představuje 
předně satana a v dalším smyslu pak pohanský 
Rím.
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PŮVOD A VÝSLEDEK BOJE
5. Jaký boj se vedl v nebi? v.7.

„Když Bůh svému Synu řekl „učiňme člověka 
k obrazu našemu“, žárlil satan na Ježíše. On si 
přál, aby byl při stvoření člověka otázán o radu, a 
protože se tak nestalo, rozhněval se a byl naplněn 
nenávistí. Syn Boží plnil vůli Otcovu při stvoření 
všeho nebeského vojska a jemu, tak jako Bohu, 
přísluší jejich hold a věrnost.“ EGW

G. Jak skončil tento boj? v.8.9.
„Někteří křesťané myslí a mluví někdy příliš mnoho 
o satanově moci. Myslí na svého protivníka a v je
jich představách se stává stále větším. Pravda, 
satan je mocná bytost. Ale díky Bohu, máme moc
nějšího Spasitele, který ďábla svrhl s nebe. Satanu 
se líbí, když jej zveličujeme. Proč bychom nemluvili 
o Ježíši? Proč bychom neslavili jeho moc a jeho 
lásku? EGW

7. Co činí Ježíš pro svůj lid? v.10; l.J.2,1.
„Vítězství, které Ježíš dobyl svou smrtí na Golgatě, 
zlomilo provždy moc satanovu nad vesmírem a 
umlčelo jeho obviňování.“ EGW

3. O co usiluje drak? Zj. 12,4.5.
4. Čím dokázal Bůh, že pečuje o svou církev? v.6.

„Po dobu temnoty, která zahalila svět v dlouhém 
období papežské nadvlády, nemohlo být světlo 
pravdy úplně zatemněno. V každém období vy
skytli se svědkové Boží, kteří se těšili vírou v Krista, 
jakožto jediného prostředníka mezi Bohem a člo
věkem. Oni považovali bibli za jediné pravidlo ži
vota a světili pravý den Božího odpočinku.“ EGW
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SATAN PRONÁSLEDUJE
10. Koho pronásleduje satan od doby, kdy byl po

ražen Kristem? v.13.
Ďábel, který ve svých pletichách proti Bohu pod
lehl a jeho útoky na pachole — Ježíše — byly zma
řeny (v.5.), postupuje nyní proti ženě — církvi.
11. Jak dlouho byla církev v ústraní? Zj.12,14.6.
1260 symbolických dnů znamená 1260 skutečných 
let. Zde se ukazuje období papežské nadvlády nad 
pravdou Boží. Mnozí zemřeli jako mučedníci pro 
víru, zatím co jiní byli odstraněni útěkem na hory.
12. Jak Je zmařeno satanovo pronásledování? 

v.15.16.
Protestantská reformace byla mocným prostřed
kem k zmaření nepravé církve. Nový svět otevřel 
brány pro utiskované a připravil cestu pro nábo
ženskou svobodu.

SATANŮV BOJ PROTI OSTATKŮM
13. Proti komu namířil satan svůj hněv? v.17a.
„Moci temna se spojí s lidskými nástroji, které se 
postavily pod vládu satanovu a scény, odehrávající 
se při Kristově výslechu a ukřižování se budou opa
kovat. Lidé, kteří se poddali satanským vlivům se 
povahou změní v ďábly. Satan v nich bude vidět 
mistrovský čin svého působení. Ponesou totiž jeho 
obraz.“ EGW

8. Jak může jednotlivý vířící zvítězit nad satanem?
V. 11. x

9. Před čím jsou varováni obyvatelé země? v.12.
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Zlatý verš: Zj.14,12.
Úvod: „Jan viděl stát Beránka na hoře Sión a s ním 
144.000 těch, kdož mají jméno Otcovo napsáno na 
čelích svých. Měli znamení nebe. Vyzařovali obraz 
Boží. Byla v nich plnost světla od Všemohoucího a 
vyzařovala z nich sláva Boží. Chceme-li být pro
měněni v jeho obraz a mít jméno Boží, musíme se 
osvobodit od veškeré nepravosti. Musíme se vy
hýbat zlým cestám a vše vložit do rukou Kristo
vých. Zatím co pracujeme o svou spásu s bázní a 
strachem, způsobí v nás Bůh i vůli a čin pro dobré 
rozhodnutí.“ EGW

ZÁSTUP 144.000 NA HOŘE SIÓN
1. Koho vidí prorok na hoře Sión? Zj.14,1.

„Proč se jim dostalo mimořádného vyvolení? Po
něvadž předstoupili před svět s podivuhodnou 
pravdou a setkali se s odporem. Zatím co jim bylo

14. Která zvláštnost při ostatcích dráždí satanův 
hnív? v.l7b.

„Kdo miluje a zachovává přikázání Boží, je satanu 
největším trnem v oku. Moci zla mu dají pocítit 
svůj hněv v nemalé míře.“ EGW
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odpíráno, měli pamatovat 
dcery Boží.“ EGW

2. Čím sc zaměstnává zástup 144.000? Z čeho po- - 
znáváme, že se tato scéna odehrává na nebi? 
v.2.3a.

Nová píseň je písní jejich zkušeností a nikdo jiný 
neučinil takovou zkušenost jako oni.
Píseň Mojžíšova je vysvobození z moci zemských 
protivníků. Píseň Beránkova to je vysvobození 
z hříchů.

3. Odkud byla tato zvláštní skupina vvkoupena? 
v.3b.

„Následují Beránka, kamkoli se ubírá. Byli vy
koupeni z lidí jako první sklizeň Bohu a Beránkovi. 
Prorok vidí tento zástup stát na hoře Sión, oble
čený v bílý šat, představující spravedlnost svátých. 
Avšak všichni, kdo následují Beránka v nebi, 
museli jej napřed následovat na zemi. Ovšem nikoli 
mrzutě nebo v pohoršení, nýbrž v plné důvěře, 
lásce a ochotné poslušnosti, jako stádce následuje 
svého pastýře.“ EGW

4. Co se ještě více praví o 144.000? v.4.
„Pán má na zemi lid, jenž následuje Beránka, kam
koliv jde. Má tisíce těch, kteří nesklonili svých 
kolen před Bálem. Tito budou stát s Beránkem na 
hoře Sión. Avšak na této zemi musí být hotovi 
zúčastnit se získávání ztracených. Andělé nebeští 
řídí toto hledání duší a ode všech, kdo věří přítomné 
pravdě se požaduje, aby byli činni na duchovní roli 
a brali podíl na práci andělů.“ EGW

5. Jak zní další svědectví o této skupině? v.5.

na to, že jsou synové a
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9. Jaká hrozná výstraha zaznívá z poselství třetího 
anděla? v.9—11.

„Nikdy dříve nespcčívala v tomto poselství větší 
síla než dnes. Svět více a více zavrhuje a pokládá 
za nic požadavky Boží. Lidé zašli příliš daleko ve 
svých přestupcích. Míra nepravosti obyvatel země 
je téměř plná. Jakmile evangelium bude rozšířeno

BOŽÍ POSLEDNÍ VAROVNÉ POSELSTVÍ

G. Až kam má být toto poselství hlásáno? v.6.
„Božím limyslem je, aby pravda pro tuto dobu 
byla zvěstována všem pokolením a ve všech jazy
cích. Mužové i ženy ve světě se zabývají pouze hle
dáním zemského zisku a rozkoše. Nesčetné tisíce 
lidí nemyslí ani nedbají na spásu své duše a nemají 
pro ni čas. Přišla doba, kdy poselství o blízkém pří
chodu Kristově má zaznít celým světem.“ EGW

7. Co zvěstuje první anděl? v.7.

Zatím co Kristus a apoštolé mluvili o budoucím 
soudu (Mat.10,15; 11,21 — 24; Sk.24,25), ukazuje 
toto poselství na počátek tohoto soudu. Viz. Dan. 
8,14; 9,24—27. Toto poselství vyzývá lidi, aby vzý
vali Boha jako svého Stvořitele.

8. Jaký význam má poselství druhého anděla pro 
lid Boží dnes? Zj.14,8; 18,4!

„Právě jako zajatým oznamovali poselství „utecte 
z Babylona“ aby byli uvedeni zpět do zaslíbené 
země, tak ti, kdo se dnes bojí Boha a dbají na po
selství Boží, vyjdou z duchovního Babylona. Na 
znamení vítězství Boží milosti budou brzy stát na 
nové zemi v nebeském Kanánu.“ EGW
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BÚH SOUDÍ SVĚT

12. Jak je vylíčena konečná žeň světa? Zj.14,14—16. 
Srovnej 2.Tes. 1,7.8.

„Není daleko doba, kdy se Bůh zvedne, aby ospra
vedlnil svou potupenou autoritu. Jak snesou jeho 
velebnost v poslední den konečné odplaty ti, kteří

do celého světa, Pán se zjeví. Povstane ve své slávě.* 
EGW
10. Podle čeho budou Boží vyvolení poznáni?

Zj.14,12.
„Třetí anděl letí prostředkem nebe a volá hlasem 
velikým: Tut jest trpělivost svátých, tuť jsou ti, 
kteříž ostříhají přikázání Božích a viry Ježíšovy. 
Zde je ukázána povaha té práce, kterou mají dítky 
Boží konat. Jsou nositeli tak důležitého poselství, 
že je znázorněno letem. Oni mají ve svých rukou 
chléb života pro hladovějící svět. Pudí je láska 
Kristova. Je to poslední poselství. Když toto po
selství vykoná své dílo, nepřijde již žádné více. 
Jaká odpovědnost spočívá proto na každém z násl 
Následující pozvání musí být přineseno všem: 
Duch i nevěsta praví: Přijd. A kdož slyší, rciž: 
Přijd. A kdož žízní, přijdiž; a kdo chce, nabeř vody 
života darmo.“ EGW
11. Co se praví o těch, kteří byli uloženi k odpočinku 

před příchodem Krista? v.13. Srovnej Iz. 57,1.
Proč jsou blahoslavení? Poněvadž všichni, kdo 
zemřeli ve víře v trojandělské poselství, budou mít 
podíl na prvním vzkříšení a uvidí Krista přicháze
jícího na oblacích nebeských.
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POSLEDNÍCH SEDM RAN
Zlatý verš: Žalm 91,9.10.
Úvod: Milosrdný a milostivý jo Pán. Je plný lásky. 
Miluje hříšníka, nenávidí však hřích a proto, že ho 
tak miluje, zdržuje trest, aby dal každému příle
žitost ku pokání. Potrestání nevěrných je pro Pána 
dílo neobyčejné, skutek neobyčejný. (Iz.28,21.22).

jeho autoritu pošlapali ? Ve veliký den soudu přijde. 
Kristus ,,v slávě Otce svého s anděly“. Když Mojžíš 
sestupoval z hory z přítomnosti Boží, kde přijal 
desky svědectví, hříšný Izrael nemohl snést světlo, 
které zářilo z jeho tváře. Ještě mnohem méně 
budou moci pohledět hříšníci na Syna Božího, až 
se objeví v nádheře svého Otce. Bude obklopen zá
stupy nebešťanů, aby soudil přestupníky svého zá
kona.“ EGW
13. Kterým obrazem je představeno zjevení hněvu 

Dožíbo pro ty, kteří pohrdli jeho poselstvím? 
v.7 —20.

„Ten, který vládne na nebesích, jest oním, který 
při počátku vidí konec, jemuž tajemství minulosti 
i budoucnosti jsou stejně zjevné. On v bolesti a zá
hubě, kterou přináší hřích, spatřuje naplnění svých 
vlastních úmyslů lásky a požehnání. Ačkoli „oblak 
a mrákota je vůkol něho“, přece „spravedlnost a 
soud jsou základy trůnu jeho“. Toto jednou po
chopí obyvatelé celého vesmíru.“ EGW
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Jelikož jeho podstatou je láska a spravedlnost, ne
návidí hřích a proto zahubí nakonec hřích, i ty, 
kdo se od hříchu nechtěli odloučit.

2. Který soud je zde ukázán? Zj.15,1.6—8.
Chrám plný dýmu znamená, že prostřednická služ
ba skončila. Po uplynutí doby milosti nemá již 
nikdo přístup do chrámu. Rány, které následují, 
jsou hněvem Božím.

VÍTĚZNÝ LID BOŽÍ, 
SOUD NAD HŘÍŠNÝMI

3. Kam byla vylita první miska a kdo byl touto 
ranou postižen? Zj.16,1.2.

1. Koho viděl Jan jako vítěze stát na skleněném 
moři? Zj.15,2—4.

„Na hoře Sión stojí Beránek a s ním 144.000 vy
koupených ze země a mají harfy Boží. Zpívají píseň 
novou před trůnem, píseň, kterou se nikdo nemohl 
naučit kromě těchto 144.000. Jde o píseň velké 
zkušenosti, kterou nikdo kromě tohoto zástupu ne
učinil. Je to píseň Mojžíšova a Beránkova, píseň 
osvobození.“ EGW

„Až se Kristus přestane přimlouvat vo svatyni, 
bude vylit hněv, jímž se hrozí těm, kdo uctívají 
šelmu a její obraz a přijímají její znamení. I egypt
ské rány v oné době, kdy Bůh chtěl osvobodit
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4. Co bude postiženo ranou druhou? v.3.
5. V co se promění řeky při vylití třetí rány? v.4— 6.
G. Jakou sílu obdrželo slunce během čtvrté rány a 

jak si počínali lidé? v.8.9.

„Uctívání slunce bylo nej rozšířenější formou modlo
služby. Nyní jsou zasaženi předmětem svého uctí
vání. Tyto rány nejsou všeobecné, jinak by byli 
obyvatelé země úplně vyhubeni, ale budou to nej- 
děsnější pohromy, jaké kdy byly lidem známy. 
Všechny rozsudky nad lidmi před ukončením 
zkoušky byly promíseny milosrdenstvím. Usmiřu
jící krev Kristova chránila hříšníka, aby nedostal 
plnou míru své viny, ale při konečném soudu bude 
vylit hněv nesmíšený s milosrdenstvím.“ EGW

7. Na kterou moc byl vylit koflík pátý a jaký účinek 
se dostavil? v. 10.11.

8. Jaký je následek vylití šestého koflíku? v.12.

„Jméno Eufrates, jakož i vyschnutí této řeky 
dlužno rozumět symbolicky, neboť kdybychom to 
brali doslova, mělo by vyschnutí této řeky na 
světoširé události posledních dnů jen velmi malý 
význam.
Reka Eufrates znamená vodu a jak už nám bylo 
praveno na jiném místě, vody znázorňují lid, zá
stupy, národy a jazyky.“ (Zj. 17,15.) EGW

Izraele, podobaly se těmto ranám, které dopadnou 
na svět právě před závěrečným osvobozením lidu 
Božího.“ EGW
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9. Co znamenají tři nečisti duchové n co činí? 
v.13.14.

12. Jak působila na zemi rána sedmá? v.17.18. 
(Srovnej Agg.2,6.7.)

13. Která veliká odpadlá moc bude předmětem hně
vu Božího během sedmé rány? v.19.

14. Jak se vlastně projeví sedmá rána? Jak se k ní 
zachovají postižení? v.21. (Srovnej- Iz.30,30; 
Job.38,22.23.)

„Satan se dlouho připravoval na svůj poslední oka
mžik, podvod k svedení světa. Ponenáhlu si při
pravoval cestu pro své mistrovské dílo, rozvoj spi
ritismu. Dosud nedosáhl svéhc úplného vrcholu. 
Svého cíle však dosáhne na samém konci času. 
Vyjma ty, kteří jsou udržováni mocí Boží a vírou 
v Boží slovo, celý svět bude účasten tohoto pod
vodu. Lid bude rychle ukolébán falešnou jistotou, 
z níž bude probuzen vylitím hněvu Božího.“ EGW

10. Jaká rada Je dána těm, kteří chtějí vytrvat až do 
konce? v.15.

11. Kam chce satan shromáždit národy? v.14—16.

,,V našem světě jsou pouze dvě skupiny lidí. Jedna 
je věrná Bohu a jeho přikázáním, druhá se shro- 
mažduje pod korouhví knížete tohoto světa. On 
i jeho andělé prokáží svou moc na zemi činěním 
divů a zázraků, čímž svedou lidi.“ EGW
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1. Kterým obrazem ukázal anděl Janovi padlou 
církev? Zj.17,1 — 3.18.

„Babylon je rovněž obviněn z hříchu protizákon
ného spojení s králi země. Následkem odstoupení . 
od Pána a spojení se s modláři, stala se židovská 
církev nevěstkou! Rím, který propadl zkáze stej
ným způsobem tím, že hledal podporu ve světské 
moci, dostane stejný rozsudek.“ EGW

2. Jak byla žena oděna a jaké jméno bylo napsáno
• na jejím čele? v.4.5.

„Veliký hřích přičítaný Babylonu je v tom, že 
vínem své necudnosti napájel všechny národy. 
Opojný obsah zlaté číše, který nabízí světu, před
stavuje falešné nauky, jež přijal jako přirozený ná
sledek protizákonného spojení s velikými tohoto 
světa.“
Babylon je zde také nazván „matkou nevěstek“. 
Dcerami jsou znázorněny církve, které lpějí na její

Zlatý verš: Zj.17,14.
Úvod: Pravá církev je v Písmu svátém představena 
čistou ženou. Jer. 6,2. Žena nečistá, padlá, znázor
ňuje falešný náboženský systém, pod vládou sata
novou.
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nauce a podání a následují jejího příkladu, zavrhu
jíce pravdu a přízeň Boží.

3. Z čeho Je tato církev zvlášť obviněna? v.6; 18,24.

7. Jaký soud postihne padlou církev? v.16; 18,8.
8. Jaký účinek mají tyto soudy na ni a na její 

světské spojeuce? Zjv.18,9—11. 15—19.
9. Proč bude odpadlá moc takto potrestána? v.5 — 7.

TAJEMSTVÍ ŠELMY VYSVĚTLENO
4. Co představuje sedm hlav a deset rohů šelmv? 

Zj.17,9.10.12.
Šelma sedmihlavá s desíti rohy nepochybně zná
zorňuje tutéž moc. která je ve 12. kap. představena 
drakem a ve 13. kap. opět šelmou.
Tyto symboly znázorňují předně satana a pak i jeho 
nástroje a síly, kterými satan bojuje proti Bohu a 
jeho lidu na zemi.

5. Co je praveno o osmém a to posledním stupni 
vývoje této šelmy? v.8.11.

„Aby korunoval veliký děj klamu, satan sám se 
bude vydávat za Krista. Církev dlouho hlásala, že 
hledí vstříc příchodu Kristovu jako ke splnění svých 
nadějí. Nyní bude chtít veliký podvodník vyvolat 
zdání, že Kristus přišel. V různých končinách země 
satan se bude objevovat mezi lidmi jako velebná 
bytost oslňující jasnosti, podobající se Synu Bo
žímu, jak to Jan líčí ve Zjevení.“ EGW

6. Jak budou tyto mocnosti úplně potřeny? v.13.14.
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10. čemu je přirovnáno zavržení Babylona? 
v.21-23.

POSLEDNÍ VÝSTRAHA
11. Co uskutečňuje poselství „jiného“ anděla? 

Zj.18,1.
„S velikou touhou hledím vstříc době, kdy se udá
losti letnic budou opakovat s daleko větší mocí než 
tehdy. Jan praví: „Potom jsem viděl jiného anděla 
sestupovat i z nebe. Měl velikou moc. Jeho slávou 
byla ozářena země.“ Potom každý člověk právě 
tak jako v den letnic uslyší pravdu ve vlastní řeči. 
Bůh může dát každé duši, která mu chce upřímné 
sloužit, nový život a způsobit, aby se naučila 
chválit Boha. Tisíce duší bude zmocněno přinášet 
pravdy Slova Božího.“ EGW
12. Jak je znázorněn hluboký pád této padlé církve? 

Zj.18,2.3.

„O Babylonu v době, kdy je prorocky představo
ván, se praví: „Neboť hříchy jeho dostihly až k nebi 
a Bůh se rozpomenul na nepravosti jeho.“ Ona, 
padlá církev, naplnila míru viny a záhuba na ni 
rychle připadne. Ale Bůh má v Babylone ještě svůj 
lid a než dopadnou soudy, musí být tito věrní za
chráněni, aby „nebyli účastni jeho hříchů a neměli 
podíl v jeho ranách.“ Proto je hnutí, konající tuto 
práci, znázorněno andělem přicházejícím z nebe, 
jehož slávou je ozářena země a jeho mocí a silným 
hlasem se zvěstují hříchy Babylona.“ EGW

13. K čemu nakonec vyzývá Bůh svůj lid? Proč? 
v.4.6.
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Zlatý verš: Zj.19,7.
Úvod: Kristus je manželem své církve. Církev je 
nevěstou, chotí Beránka. Každý pravý věřící je 
částí těla Kristova. Nevěru vůči Kristu se strany 
svého lidu posuzuje Pán tak, jako když žena je ne
věrná svému muži. Měli bychom myslit na to, že 
jsme údové těla Kristova.

„Ve spojení s poselstvím anděla je slyšet volání: 
„Vyjděte z něho, lide můj!“ Tyto zvěsti tvoří spo
lu s poselstvím třetího anděla poslední výstrahu 
pro obyvatele země.“ EGW
14. Jak přijalo nebe tento spravedlivý Boží roz

sudek? v.20.

1. Jaká píseň vítězství zazní v nebi po bědování 
králů a kupců na zemi? Zj.19,1. (Srovnej Zj.18, 
19.20.)

2. Co je praveno o soudu nad Babylonem? v.2.
3. Kdo se účastni chvalozpěvu? v.3—5.

„Jeho spravedlnost bude nakonec uznána celým 
světem, ačkoli toto uznání přijde od nevěřících 
pozdě. Bůh si získá souhlas celého vesmíru. Ukáže
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4. Jak připravila nevěsta svatbu Beránkovi? v.7.
„Podle Zjev. 21,9.10 je nevěstou svaté město, Nový 
Jeruzalém. Na jiných místech bible je církev na
zvána „nevěstou“. Dokonce ve Zjev, samém se 
mluví o církvi, která je oděná „Čistým, světlým 
rouchem, nebo spravedlností svátých“ — což se 
sotva hodí na hmotné město. Obyvatelé, kteří 
bydlí v budovách, dělají město takovým, jaké je.“ 
EGW

se, že všichni, kdož opustili Boží zákony, postavili 
se na stranu satanovu v boji proti Kristu. Když 
kníže tohoto světa bude souzen a všichni, kteří 
s ním byli zajedno, budou sdílet jeho soud, celý 
vesmír jako svědek rozsudku bude hlásat: „Spra
vedlivé a svaté, pravé jsou cesty tvé, ó Králi svá
tých!“ EGW

5. Jnk jo oděna nevěsta pro královskou slavnost? 
v.8.

„Spravedlnost Kristova je povaha bez poskvrny, 
která je udělená skrze víru všem, kdož Krista při
jmou jako svého osobního Spasitele.“ EGW

6. Jak zdůraznil Kristus, že je důležité obléci se ve 
svatební roucho? Mat.22,11—13.

„Mezi těmi, kteří pozvání přijali, byli i takoví, kteří 
mysleli jen na sebe. Přišli, aby užili hostiny, ale 
naprosto si nepřáli uctít krále. Když potom přišel 
král, aby pohleděl na hodovníky, byla zjevena 
vlastní povaha všech. Pro každého hosta, který byl 
pozván k hostině, bylo připraveno svatební roucho.



96

Toto roucho bylo darem královským. Nošením 
tohoto roucha osvědčili hosté úctu k hostiteli. 
Jeden muž však přišel ve svém obyčejném šatu. 
Odmítl se připravit tak. jak to požadoval hostitel. 
Pohrdl obléci se v roucho, tak draze pro něho za
placené. Tím urazil svého Pána.“ EGW

7. Co se praví o hostech, kteří se účastní svatební 
večeře? Zj. 19,9; Luk.14,15b.

„Brzy uslyšíme opět jeho hlas: „Pojďte, lide můj, 
přišli jste z velikého soužení, činili jste mou vůli, 
pro mne jste trpěli, pojdte k večeři, opáši se a budu 
vám sloužit.“ A opět zvoláme: „Halelujah, sláva!“ 
a vstoupíme do města. Duch prorocký o tom píše: 
„Viděla jsem stůl z čistého stříbra, dlouhý mnoho 
mil, avšak naše oči jej přece mohly přehlédnout. 
Viděla jsem ovoce ze stromu života, manu, mandle, 
fíky, granátová jablka, vinné hrozny a mnohé jiné 
druhy ovoce. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mne 
nechal jisti z tohoto ovoce, ale on pravil: Ještě ne. 
Ti, kteří požívají ovoce této země, nejdou již zpět 
na zem. Avšak budeš-]i věrnou, budeš brzo jisti ze 
stromu života a pít vodu života.“ EGW

VÍTĚZNÝ KRÁL
8. Jaké pokorné postavení zaujímal Boží posel? 

Zj.19,10.
Obličej anděla, který přišel k Janovi, zářil slávou 

Boží. Ukázal mu soužení, jež budou muset zakoušet 
členové církve Boží, aby byli tříbeni a čištěni a 
posléze, aby vyšli jako vítězové. Obličej anděla se 
skvěl radostí a byl neobyčejně krásný, když Janovi 
svědčil o konečném vítězství církve Boží. Když 
apoštol toto vysvobození církve uviděl, padl k no-
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KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ

12. K čemu jsou pozváni ptáci pod nebem? v.17.18.
Jak musíme rozumět andělu, který stojí ve slunci? 
Ve zjev. 16,17 čteme o sedmém koflíku, který je 
vylit do povětří, z čehož může být odvozeno, že 
jako povětří obklopuje celou zemi, tak bude tato 
rána po celém světě.

hám anděla, aby se mu klaněl. Tento nebeský posel 
ho však pozdvihl a pravil: „Hled, aby toho nečinil. 
Nebot jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých, kteří 
mají svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj!“ EGW

9. Jaký úchvatný obraz se naskytl Janovi, když 
viděl nebe otevřené? v. 11.12.

10. Čím byl oděn nebeský bojovník a jaké jméno 
měl napsáno na svém oděvu? v. 13.16.

„Ježíš jde vpřed jako mocný vítěz. Nepřichází nyní 
jako muž bolesti, aby pil hořký kalich potupy a 
bolesti, nýbrž jako vítěz na nebi a na zemi a aby 
soudil živé i mrtvé. Žádné lidské pero nemůže po
psat nádheru tohoto pohledu, žádný smrtelník po
chopit jejich krásu.“ EGW
11. Kdo ho následoval? v.14.15.

„Zde jsme převedeni zpět do doby druhého pří
chodu Krista, který jo znázorněn bojovníkem, je
doucím do bitvy. Proč je představen takovým způ
sobem? Proto, že táhne do boje, aby bojoval proti 
„králům na zemi a jejich vojsku“ a v tomto poslání 
může být takovým způsobem znázorněn. Nebeská 
vojska, tj. andělé Boží, ho následují.“ EGW
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1. Která událost označuje začátek tisíciletého krá
lovství? Zj. 20,6; l.Tes.4,16.17.

UDÁLOSTI NA ZAČÁTKU 
TISÍCILETÉHO KRÁLOVSTVÍ

13. Co se stalo, když se tato dvč vojska střetla?
Zj.19,19-21.
,,Šelma a prorok jsou přemoženi. Falešný prorok, 
který před šelmou činil znamení a divý, představuje 
tutéž moc jako dvourohá šelma ze Zjev. 13. kapi
toly. Skutečnost, že je vržená živá do ohnivého 
močálu, ukazuje, že tyto moci nejsou nahrazeny 
druhými, nýbrž že jsou u moci až do druhého pří
chodu Kristova.“ EGVV
14. Čím bude zakončeno vítězství Kristovo? Co bude 

obsahem této písně? Zjev.19,6; 5,13.

Zlatý verš: Zjev.20,6.
Úvod: Význam 20. kapitoly Zjevení je v tom, že nám 
hovoří o konečném spoutání satana a o jeho ko
nečné porážce. Zde také nacházíme ujištění o ví
tězství lidu Božího. Lid, jenž byl po staletí poni
žován a pronásledován, zasedne se svým nebeským 
Králem, aby soudil pyšné a mocné, kteří ho pro
následovali.
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„On pohleděl na hroby zesnulých svátých, potom 
pozdvihl své oči i ruce k nebi a zvolal: „Prociťte, 
prociťte, prociťte! Vy, kteří spíte v zemi, povstaňte!“ 
Těla, která klesla do hrobu, na nichž byly známky 
nemoci a smrti, vyšla zdravá a krásná. Žijící svati 
byli proměnění v okamžení a se vzkříšenými spolu 
zachváceni byli vstříc Pánu do vzduchu. Jak nád
herné setkání. Přátelé, kteří byli smrtí rozdělení, 
byli nyní spojení, aby se již nikdy nerozloučili.“ 
EGW

2. Jaký osud stihne hříšníky při druhém příchodu 
Kristové? Zj.20,5; Mat.24,37-39; Zj.G, 15.1G.

,, Jízlivý posměch přestal. I hříšníci znají onen hlas, 
který proniká až k uším mrtvých. Jak často i je 
volal tento něžný, tichý hlas ku pokání!“ EGW

3. Jaký je úděl satana během tisíciletého králov
ství? Z.20,1.2.

„Zde bude domov satanův a jeho zlých andělů po 
tisíc let. Odkázán jsa na zemi, nebude mít přístup 
k jiným světům, kde by mohl pokoušet a obtěžovat 
ty, kteří nikdy nepadli. V tomto smyslu je svázán; 
není již nikoho, na kom by mohl zkoušet svou moc. 
Jest úplně oddělen od díla mámení a zkázy, které 
po staletí bylo jeho jedinou rozkoší. Po tisíc let 
bude satan bloudit sem a tam po pusté zemi, aby 
spatřil výsledky své vzpoury proti zákonu Božímu. 
V té době bude jeho utrpení nesmírné.“ EGW

4. Jak popisuje Izaiáš slav země v oné době? 
Iz.24,1 —6.

>,Země se podobala poušti. Města i vesnice, které 
byl v zemětřesením zničeny, ležoly v sutinách.“ 
EGW
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UDÁLOSTI BĚHEM 
TISÍCILETÉHO KRÁLOVSTVÍ

5. V jakém stavu spatřuje zemi prok Jeremiáš? 
Jor.4,23 —27.

„Na tomto místě bude satan omezen, aby pře
cházeje sem i tam pres roztrhaný povrch země, 
viděl následky své vzpoury proti zákonu Božímu.“

UDÁLOSTI NA KONCI TISÍCILETÍ

8. Co viděl Jan sestupovat z nebe? Zj.21,2.
„Po uplynutí tisíci let Kristus se opět vrátí na zem. 
Jest provázen zástupem vykoupených a družinou 
andělů. Až sestoupí ve své hrozné velebnosti, vy
bídne mrtvé hříšníky, aby povstali a přijali svůj 
rozsudek. Vyjde jich obrovský zástup, nesčíslný 
jako písek na břehu mořském. Až nevěrní vyjdou 
ze svých hrobů, předstoupí přod Krista s týmž ne
přátelstvím a týmž buřičským duchem. Kristus 
sestoupí na horu Olivetskou, odkud po svém 
zmrtvýchvstání vstoupil na nebesa a kde andělé 
opakovali slib jeho návratu. Když Nový Jeruzalém

6. Kde se nacházejí spravedliví po dobu tisíci let a 
co činí? Zj.20,4.

7. Jak budou spravedliví soudit? l.Kor.6,2.3.6.7. 
„V tisíciletí mezi, prvním a druhým vzkříšením se 
bude konat soud nad nevěrnými. V tom čase spra
vedliví vládnou jako králové a kněží před Bohem. 
Společně s Kristem soudí hříšníky, srovnávajíce 
jejich skutky s knihou pravidel, Písmem a rozho
dujíce o každém případu podle skutků, spáchaných 
v těle.“ EGW
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ve své oslňující nádheře sestoupí z nebe, bude spo
čívat na místě očištěném a připraveném k jeho při
jetí. Kristus se svým lidem vstoupí do svátého 
města.“ EGW

9. Kdy ožijí zntrncení? Zj.20,5.7.13.
„Při prvním vzkříšení vyjdou ze svých hrobů 
všichni v nesmrtelné živosti, zatím co při druhém 
vzkříšení všichni ponesou známky kletby.“
10. Co plánuje sntan, když vidí opět masy Udí, které 

jdou do záhuby? Zj.20,8.
„Nyní se satan připraví k poslednímu mohutnému 
zápasu o nadvládu. Až nevěrní vstanou zmrtvých 
a on spatří ohromné zástupy na své straně, tu 
oživnou jeho naděje a on se rozhodne neustoupit 
ve velkém sporu. Svolá všechno množství ztrace
ných pod svou korouhev. Poukazuje na nesčíslné 
milióny těch, kteří vstali zmrtvých a prohlašuje, 
že jako jejich vůdce snadno může dobýt města a 
nabýt opět trůnu a svého království.“ EGW
11. Na koho zaútočí ztracení pod vedením satana? 

v.9a.
„Konečně jest dán povel k postupu a nesčetné zá
stupy se pohnou. Satan, nej mocnější z válečníků, 
vede voj a jeho andělé spojí své síly k závěrečnému 
boji. Z Ježíšova rozkazu brány Nového Jeruzaléma 
jsou zavřeny a vojsko satanovo obklíčí město a 
hotoví se k útoku.“ EGW
12. Kterou skutečnost potvrzuje vykonání rozsudku 

nad hříšnými? v.12.
„Mojžíš zjevil svou velikou lásku k Bohu, když 
prosil Pána, aby odpustil hřích lidu nebo vymazal 
jeho jméno z knihy života. Avšak Pán odepřel ne-
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NOVÝ JERUZALÉM
Zlatý verš: Zj.21,2.
Úvod: „Nyní církev stojí v boji s mocnostmi tem
nosti. Přijde však den, v němž bude bitva vybojo
vána a dosaženo vítězství. Boží vůle se musí dít

chat trpět Mojžíše za hříchy odpadlého lidu. On 
prohlásil, že vymaže z knihy života toho, kdo proti 
němu hřešil. Spravedlivý nemá trpět za nespra
vedlivého. Kniha, o níž je zde řeč, obsahuje všechna 
jména, činy i jednání, všechny hříchy, ale také 
i všechnu poslušnost. Kdo spáchá hříchy, které 
Pán nemůže odpustit, bude vymazán z knihy a 
ponechán záhubě.“ EGW
13. Jak Je zde vylíčeno vyvýšení vítězného Krista? 

v.11.
„Nyní se Kristus opět zjeví zraku svých nepřátel. 
Daleko nad městem na základech z hlazeného zlata, 
stojí vyvýšený, velebný trůn. Na tomto trůnu sedí 
Syn Boží a kolem něho jsou příslušníci jeho říše. 
V přítomnosti shromážděných obyvatel země i nebe 
dojde k závěrečné korunovaci Syna Božího.“ EGW
14. Kterými slovy Je vylíčeno konečné vyhlazení 

hříchu i hříšníků? Zj.20,9.13.14.
„Boj je skončen. Soužení a spory pominuly. Celým 
nebem se nese ozvěna vítězných písní, když vy
koupení spojí své hlasy v radostný zpěv oslavy 
Beránka.“ EGW
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1. Jaká změna se stane nn nebi i na zemi? Zj.21,1. 
„Přátele dnes může rozdělovat i moře. Mezi námi 
a těmi, koho milujeme, mohou být hranice, ale na 
nové zemi již žádných moří nebude.“ EGW

4. Které zaslíbení je dáno těm, kdož trpí bolestmi 
a zármutkem? Zj.21,4.

„Bolesti nejsou v nebeském prostředí možné. Ne
bude tam slz, pohřebních průvodů, žádného zna
mení smutku. Žádný z obyvatel neřekno, jsem sláb.

3. Který blažený stav bude v oné době obnoven? 
Zj.21,3. Srovnej l.M.3,8.

„Když bude člověk znovu postaven do přítomnosti 
Boží, bude ho zase vyučovat jako na počátku.“ 
EGW

2. S čím jo srovnán Nový Jeruzalém? Zj.21,2.
„Svatba představuje Kristovo převzetí království. 
Svaté město, Nový Jeruzalém, je nevěstou Be
ránkovou. Kristus převezme od „Starého dnů“ 
moc, čest a panství. Když převzal království, přijde 
ve své slávě jako Král králů a Pán pánů.

na zemi, jako v nebi. Potom nebudou národové 
znát jiného zákona než zákon nebes. Všichni budou 
šťastni a budou jednou rodinou, oblečeni rouchem 
spravedlnosti Kristovy. Celá příroda bude chválit 
Boha v plném svém rozvoji. Hvězdy jitřní budou 
prozpěvovat a dítky Boží budou v radosti jásat, že 
hříchu a smrti již více nebude.“ EGW
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9. Co viděl Jan ve vidění? Zj.21,10.11.
10. Jnk popisuje zdi a brány Nového Jeruzaléma? 

Zj.21,12-14.
Duch prorocký ve vidění praví: „Andělé nás obklo
povali, když jsme spěli přes sklonné moře k bráně 
města.. Pán Ježíš otevřel perlovou bránu a pravil 
nám: Umyli jste svá roucha v mé krvi a zastávali

Protože lidu, který tam bydlí, jsou odpuštěny hří
chy.“ EGW

5. Kdo to vše zaslíbil? v.Ga.

6. Komu bude dána voda živá? Zj.21,6b.
„Toto zaslíbení platí jen pro ty, kdo žízní. Jen ti, 
kdo cítí potřebu vody života a hledají ji za všech 
okolností, ji také obdrží.“

7. Jaké nádherné dědictví obdrží jednou vítězové? 
Zj.21,7.

„Velký spor je ukončen. Hříchu a hříšníků již není, 
celý vesmír je čistý. Svornost a radost vládnou 
v celém nezměrném stvoření. Od toho, který vše 
stvořil, proudí život, světlo a blaženost do všech 
částí neohraničených prostorů. Od nejnepatměj- 
šího prachu až po největší světelné těleso vesmíru, • 
vše zvěstuje v radosti: Bůh láska jest.“ EGW

8. Které povahové rysy zabrání dostat se na novou 
zemi? Jaký osud stihne tyto lidi? v.8.
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13. Jakým nádherným světlem jest ozařována Nová 
Země? Zj.21,22 —25.

„Světlo slunce je zapuzeno září, která neoslepuje 
a při tom daleko předčí jas poledne. Vykoupení 
chodí v nádheře věčného dne.“ EGW

11. Co je praveno o velikosti a rozsahu tohoto města? 
v.15-18.

12. Z jakého materiálu jsou základy, brány a ulice? 
v.19-21.

14. Kde Je seznam čekatelů této krásné země? 
v.26.27.

„Kniha života obsahuje jména všech, kteří kdy 
vstoupili do služby Boží. Ježíš pravil svým učed-

„Jaspis je prvním kamenem základu a znázorňuje 
utrpení a smrt Spasitele, které je „zabit od po
čátku světa“. Nad ním leží safír, modrý plamen 
pravdy. V čistém, bílém chalcedonu se zrcadlí 
čistota života Kristova. Zelený smaragd dává jako 
duha kolem trůnu naději klesajícím, kteří se musí 
opírat o jiné. V sardonyxu se odráží mnoho barev. 
Nad ním je temně rudý sardius, krytý chrysolitem. 
A nad ním leží krásný modrý berrylus, jehož jas se 

• mísí se zářícím topasem a vypravuje o radosti a 
pokoji v Pánu. Jedenáctý je královský purpur ko
runovaný jasností ametystu.“ EGW

se mé pravdy, vstupte! Všichni jsme vstoupili a 
cítili, že jsme měli plné právo vejít do města.“ 
EGW
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MĚSTO ŽIVOTA A SVĚTLA
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1. Kde jo zřídlo proudu života? Zj.22,1.
2. Jak popisuje Jan strom života, který roste na 

břehu řeky života? v.2.

Zlatý verš: Zj.22,14.
Úvod: Dědictví vykoupených je země našeho Otce 
nebeského. Tam vede nebeský pastýř své stádce 
ke studnici živých vod. Strom života dává své 
ovoce každý měsíc a listí stromu slouží ke zdraví 
národů. Tam jsou věčně tekoucí proudy, jasné jako 
křištál připravené pro vykoupené Páně. Tam se 
rozprostírají i nádherné roviny. Na těchto pokoj
ných rovinách a při živých proudech nalezne lid

níkům: Radujte se, že vaše jména zapsána jsou 
v nebesích. Pavel mluví o svých věrných spolu
pracovnících, jejichž jména jsou ,,v knize života“. 
Při pohledu na „čas soužení, jakéž nebývalo“, 
Daniel prohlašuje, že lid Boží bud3 vysvobozen 
a to „všichni, kteří jsou zapsáni v knize“. Ve Zje
vení je psáno, že jen ti mohou vstoupit do města, 
jejichž jména zapsána jsou v knize života Berán
kova.“ EGVV
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JISTOTA ZASLÍBENÍ

5. Kde bylo připravováno místo pro vykoupené? 
Jan 14,1 — 3.

„Kristus ujišťoval své učedníky, že odchází, aby 
jim v domě Otce připravil příbytky. Sledujeme-li 
Slovo Boží, nemusíme být vzhledem k nebeským 
příbytkům tak bez znalostí a přece prohlašuje ap. 
Pavel: Čeho oko nevídalo a ucho neslýchalo a na

„Z obou břehů proudu vyrůstal kmen stromu. 
Nejprve jsem myslila, že vidím dva stromy. Podí
vala jsem se tam ještě jednou a viděla jsem, že byly 
nahoře spojeny v jeden strom. Tak stojí strom ži
vota na obou stranách řeky života. Jeho plody 
byly nádherné, vypadaly jako zlato smíšené se 
stříbrem.“ EGW

3. Co nebude na Nové zemi? Zj.22,3a.
„Žádná věc nebude Škodit na celé hoře svaté mé, 
praví Pán. Tam bude člověk opět posazen do svého 
ztraceného ráje a nižší stvoření budou opět uznávat 
jeho vládu. Zdivočelí tvorové zkrotnou a bázliví se 
stanou přítulnými. Těžkosti života, zmatky a zkla
mání přestanou. Poznáme jedinečně velký a ví
tězný Boží řád.“ EGW

4. Proč nebude v této nádherné zemi tmy? v.5. 
Srovnej Iz.30,26.

„V městě Božím nebude noci. Žádný se neunaví, 
když bude vykonávat vůli Boží a chválit jeho 
jméno. Budeme stále cítit svěžest jitra, která nikdy 
neskončí. Velebnost Boží a Beránkova zaplaví 
svaté město nikdy nezkaleným světlem.“ EGW
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9. Která slavnostní slova byla potom vyslovena? 
v.11.

„Při skončení třetího andělského poselství přestává 
milost pro hříšné obyvatele země. Lid Boží do
končil své dílo; započal „pozdní déšť.“ Je připra
vena nastávající těžká hodina. Andělé chvátali v ne-

srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm„ 
kteří ho milují. Žádný smrtelník nepochopí nádheru 
Božího ráje.“ EGW

6. Co připravil Bůh pro ty, kteří ho milují? l.Kor.
2,9.

„Vykoupení tam poznají velkou a svátou Boží 
lásku. Zástup vykoupených jako svaté bytosti 
budou žít nezkaleným pospolitým životem s anděly 
a věrnými Božími všech dob.“ EGW

7. Jak byl Jan ujištěn o pravosti těchto slov?
Zj.22,6a.

8. Kterými přátelskými slovy ukázal anděl Ga
briel, že klanění náleží samému Bohu? v.S.9.

„Obličej anděla zářil radostí a byl mimořádně 
krásný, když ukazoval Janovi konečné vítězství 
církve Boží. Když apoštol spatřil konečné vysvo
bození církve, byl u vytržení od nádhery pohledu- 
S velkou uctivostí a bázní padl k nohám anděla, 
aby se mu klaněl. Nebeský posel ho však pozvedl a 
pravil: Viz, nečiň toho. Pak ukázal anděl Janovi 
nebeské město se vší jeho nádherou a oslnivou 
krásou. Jan padl znovu k nohám anděla. Dostalo 
se mu po druhé tiché výtky: Viz, nečiň toho.“ EGW
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14. Juk splní Kristus poslední zaslíbení bible? 
Zj.22,20.

11. Jnk jsou odniéněnl ti, kteří zachovávali přiká
zání Boží? Zj.22,14; Srovnej Zj.12,17 a 14,12.

„Potom budou ti. kteří zachovávali Boží přikázání 
v nesmrtelnosti žiti pod stromem života. Obyvatelé 
bezhříšných světů uvidí příklad dokonalého díla 
Božího stvoření.“ EGW

12. Kdo přikázal, aby církvím bylo zvěstováno toto 
poselství? Zj.22,16.

13. Které pozvání se šíří pro všechny? v. 17; Iz.55,1. 
„On nás zve: Pojdte všichni, kteří žízníte, pojdte 
k vodě. A na posledních stranách Písma svátého 
posloucháme ozvěnu tohoto pozvání. Čistý jako 
křišťál, vychází proud živé vody od trůnu Božího a 
Beránkova a všemi věky zní volání milosti: Kdo 
žízní, přijdiž a kdo chce, nabeř vody života darmo.“ 
EGW

bi sem a tam. Jeden, který se vrací ze země, zvěstuje, 
že jeho dílo je dokonáno. Světu nadešla poslední 
zkouška. Všem, kteří se ukázali vůči Božím pří
kazům věrni, byla vtisknuta pečeť živého Boha. 
Potom Ježíš ukončí své dílo přímluvce v nebeské 
svatyni, pozvedne své ruce a řekne silným hlasem: 
Dokonáno jest!“ EGW

10. Která velká událost hucd následuje? v.12.
„S nevýslovnou láskou přivítá Ježíš své věrné, 
kteří byli zachráněni jeho utrpením a ponížením.“


